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ข่าวประจำวันท่ี 27 กันยายน 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 ผู้จัดการออนไลน์ “เพื่อไทย” วุ่น! “สมพงษ์” ลาเก้าอี้หัวหน้า เปิดทางปรับโครงสร้างพรรค 4 
2 บ้านเมืองออนไลน ์ เพื่อไทยเตรียมประชุมใหญ่ เลือกหัวหน้าแทน "สมพงษ์" ลาออก 6 
3 สำนักข่าวไทย เพื่อไทยเรียก กก.บห.ประชุมใหญ่ 8 
4 เดลินิวส์ออนไลน ์ "สุทิน"ปัดข่าวคุณหญิงพจมานคุมพท. 9 
5 บ้านเมืองออนไลน ์ บนเวทีฝ่ายค้านเสรีรวมไทยแนะ รบ.จ้างงานทำให้ระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียน 
10 

6 มติชนออนไลน ์ ‘วันชัย’ ผิดหวังฝ่ายค้าน สู้เกมแก้รธน.เหมือนไม่อยากแก้ไร้ยุทธศาสตร์ 
อ่อนแอ ไม่เป็นเอกภาพ 

13 

7 มติชนออนไลน ์ ‘ฟอร์ด ทัตเทพ’ ซัดสภา ผลักปชช.ลงถนน ขีดเส้นตาย ส.ว. เตรียมชุมนุม
เบิ้ม ต.ค.นี้ 

14 

8 เดลินิวส์ออนไลน ์ 'นิกร'แนะเร่งถอดชนวนแก้รธน. ถก'ส.ว.'เข้าใจก่อนวิกฤต 17 
9 บ้านเมืองออนไลน ์ “ลดาวัลลิ์”ประกาศจุดยืนพรรคเสมอภาค“ไร้ฝ่ายไร้ความขัดแย้ง” 19 
10 สยามรฐัออนไลน ์ “ลดาวัลลิ์” นั่งหัวหน้าพรรคเสมอภาค  ลั่นไม่ร่วมอยู่ในความขดัแย้ง 

ทำการเมืองขาวสะอาด 
21 

11 สำนักข่าว INN NIDAโพล54.13%ไร้คนเหมาะนายกแต่18.64ยังหนุน”บิ๊กตู่” 22 
12 สำนักข่าว INN “โคทม”หวังแก้รธน.ยึดมาตรา77 23 
13 มติชนออนไลน ์ ซูเปอร์โพลชี้ คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้อ่าน รธน.40 และ 60 เผยอยากแก้เพราะ

ฟังคนอื่นมา เช่ือมีต่างชาติแทรกแซง 
24 

14 ไทยโพสต ์ 'สมชัย'ช้้ีถ้าการลาออกของผู้นำในพรรคพ. เป็นการแต่งตัวเข้ารัฐบาลจะนำให้เกิด
ม็อบต้านทักษิณร่วมมือกับม็อบต้านประยุทธ์ 

26 

15 สำนักข่าวไทย พปชร. ยันพร้อมเลือกตั้งท้องถ่ิน 27 
16 ไทยโพสต ์ คนอีสานยก'หญิงหน่อย'นักการเมืองที่1ในใจ 28 
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บทความ  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 ผู้จัดการออนไลน์ เป็นไปได้? “วัน” จมูกไว ช้ีเปรี้ยง “ผ่าตัดใหญ่” “ไพศาล” แฉเบื้องลกึ 

ปรับข้ัวการเมือง “สุวินัย” ซูฮก “คุณหญิงอ้อ” 
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2 ไทยรัฐออนไลน์ เกาะสถานการณ์แก้รัฐธรรมนูญมวลชนตีคู่สภา : เชิงบริหาร ชะลอไฟ
ม็อบ 
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3 ไทยรัฐออนไลน์ มรสุมเพื่อไทย อะไรทำ "เจ๊หน่อย" ถอดใจ ไม่ได้ตั๋วไปต่อ จ่อ ยุบ กก.
ยุทธศาสตร์? 
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4 มติชนออนไลน ์ อย่างนี้ต้องแชร์ ‘ลุงป้อม’ ช่วยชาวบ้าน ‘บิ๊กตู่’ รู้ช่ือ คนเดียว 41 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ เกมลุยไฟยื้อแก้รัฐธรรมนูญ ม็อบรุมการเมืองเร้าเขย่าบัลลังก์ 42 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'นายหญิง' รีแบรนด์เพื่อไทย ถอยฉาก 'ม็อบ 3 นิ้ว' 44 
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26 ก.ย. 2563 16:09 

“เพื่อไทย” วุ่น! “สมพงษ์” ลาเก้าอี้หัวหน้า เปิดทางปรับโครงสร้างพรรค 

 

“สมพงษ์” เผยยังไม่ได้คุย “สุดารัตน์” หลังลาออกจากกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเมื่อวาน ยอมรับรู้สึกตกใจ ล่าสุด
ยื่นลาออกจากหัวหน้าพรรคเรียบร้อยแล้ว เพื่อปรับโครงสร้างพรรคใหม่ หลังแกนนำพรรคหลายคนทยอยลาออก
จากกรรมการยุทธศาสตร์ และกรรมการบริหารพรรค คาดเรียกประชุม กก.บห.สัปดาห์หน้า 

วันน้ี (26 ก.ย.) ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้
สัมภาษณ์ระหว่างการเข้าร่่วมสัมมนาพรรคฝ่ายค้าน ถึงการทยอยลาออกของกรรมการบริหารพรรค และคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ว่า ทราบจากในข่าว แต่ยังไม่ได้พบใครและติดต่อใครไม่ได้ แต่ในกรณีของ คุณหญิงสุดารัตน์ 
เกยุราพันธุ์ ที่ลาออกจากประธานยุทธศาสตร์พรรคนั้น ข้อเท็จจริงรู้สึกตกใจ เมื่อทราบข่าวช่วงค่ำวานนี้ และยังไม่มี
โอกาสคุยกัน ต้องยอมรับว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อพรรคเพื่อไทยมาก ทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย 
สู้งานมาโดยตลอด จึงรู้สึกเสียดายที่ตัดสินใจลาออก แต่ก็ต้องเคารพการตัดสินใจ 

ส่วนกรณีที่กรรมการบริหารพรรคบางส่วนทยอยลาออก นายสมพงษ์ กล่าวว่า ในเมื่อผู้นำของเขาลาออกไปก็คงแสดง
สปิริต ไม่มีอะไร พวกเรากรรมการบริหารพรรค พูดจาพูดคุยกันได้ ยืนยันว่า ไม่ถึงขั้นแตกแยก และเป็นไปไม่ได้ เพราะ
พรรคมีแนวทาง มีบุคลากรที่ทำงานให้พรรคอยู่แล้ว และคงเป็นความรู้สึกผูกพันกับบคุคลที่เปน็คนสำคัญก็ไม่ว่ากัน และ
คงต้องพูดคุยกัน 

ส่วนกระแสข่าวว่าจะลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั้น นายสมพงษ์ กล่าวว่า คิดอยู่ หมายความว่ า ถ้าหากว่าถ้า
ฟังก์ชันของพรรคมันอาจจะปรับในเรื่องของรูปแบบการบริหารใหม่ ถ้าจะต้องทำ ทางที่ดีที่สุดก็คือ ถ้าหัวหน้าพรรค
ลาออกสักคน ตำแหน่งต่างๆ ก็ต้องออกไปหมด ก็มีการจัดสรรใหม่ ก็คิดอยู่ ตนพิจารณาอยู่หลังการสัมมนาเสร็จ ก็จะ
หาทางยื่นและมาให้สัมภาษณ์อีกที 

ส่วนตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร อาจได้รับผลกระทบด้วยน้ัน นายสมพงษ์ กล่าวว่า ไม่เป็นไร เพราะใคร
มาเป็นหัวหน้าพรรค และเป็นผู้แทนราษฎร ก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณากันว่าจะหาคนมาแทนหรอื
อย่างไร 

นายสมพงษ์ กล่าวอีกว่า คงจะต้องมีการนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคในสัปดาห์หน้า เพราะการที่บุคคลสำคัญของ
พรรคมีการลาออกจากตำแหน่งไป พรรคจะต้องเรียกประชุม เพื่อจะพิจารณาว่าเป็นอย่างไร แต่เพิ่งรับทราบเมื่อคืน ก็ยัง
ไม่ได้มีการนัดหมาย แต่เมื่อมีการเปลีย่นแปลงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ทางพรรคก็ต้องเรียกประชุมอยู่ดี โดยมีรองหัวหน้า 
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พรรคที่จะทำหน้าที่รักษาการแทนหัวหน้าพรรคอยู่ไม่มีปัญหาอะไร 

ล่าสุด มีรายงานว่า นายสมพงษ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้ว โดยมีรายละเอียดใน
หนังสือดังนี้ 

๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย 

เรียน คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย 

ตามที่ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ พรรคเพื่อไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ได้เลือกให้ผมดํารงตําแหน่ง หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา โดยมีคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งสิ้น ๒๙ คน เต็มตามข้อบังคับพรรค 

ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมืองและข้อบังคับพรรค คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นองค์กรสูงสุด ของพรรค มีอํานาจหน้าที่
สําคัญในการดําเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย และข้อบังคับพรรค กําหนดนโยบายการ
บริหารและพัฒนาพรรค กํากับดูแล และตรวจสอบให้องค์กรของพรรคส่วนต่างๆ ปฏิบัติหน้าที ่ให้เป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของพรรค และมีอํานาจและหน้าที่อย่างอื่นๆ อีกหลายประการ ที่ผ่านมา 
ผมเห็นว่า ด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร และการกําหนดภารกิจในส่วนต่างๆ ของพรรค ทําให้
คณะกรรมการบริหารยังไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามนโยบายและข้อบังคับของ
พรรค ผมจึงเห็นว่า สมควรที ่จะปรับปรุง และเปลี ่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารเสียใหม่ เพื ่อให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้ และเพื่อให้การบริหารงานของพรรคเพื่อไทยเป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายของพรรคที่ได้ประกาศไว้ 

ด้วยเหตุน้ี ผมจึงขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ 
น. เป็นต้นไป เพื่อจะได้มีการเรียกประชุมใหญ่สมัยวิสามัญ และเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

(นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์) 

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000098640 

 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000098640


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

6 

 

 
26 กันยายน พ.ศ. 2563, 16.55 น. 

เพื่อไทยเตรียมประชุมใหญ่ เลือกหัวหน้าแทน "สมพงษ์" ลาออก 
 

 

"รักษาการหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย" เรียกประชุมรักษาการ กกบห. - จันทร์ท่ี 28 ก.ย.63 เพ่ือกำหนดการประชุมใหญ่

วิสามัญ หลัง "สมพงษ์" ลาออก 

เมือ่วันที่ 26 กันยายน นายชูศักดิ์ ศิรินลิ รกัษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้แถลงว่า โดยที่นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ได้ลาออก

จากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหนง่ และจะตอ้งมีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการบรหิารพรรคชุดใหม ่

ตนในฐานะผู้รักษาการหัวหน้าพรรค จึงขอเรียกประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อกำหนดให้มีการ
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญในการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยจะมีการประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหาร
พรรค ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ตามกฎหมาย รวมถึงระเบียบข้อบังคับพรรคกำหนดให้แจ้งวันประชุมใหญ่ล่วงหน้าแก่
สมาชิกพรรคทั่วประเทศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ดังนั้น การประชุมใหญ่พรรคพท.จะมีขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ 

"สมพงษ์"ช้ีตั้งกมธ.ยื้อเวลาคือไม่จริงใจ 

 นายสมพงษ์  กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะนี้ว่า คงต้องรอคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทำไม
ต้องรอ ทั้งที่รัฐบาลเองก็เป็นผู้เสนอร่าง แต่สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลไม่มีความจริงใจ 

ส่วนท่าทีของ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)จะทำให้การโหวตครั้งหน้าล้มอีกหรือไม่นั้น ก็มีความเป็นไปได้สูง เข้าใจว่ายังไม่
มีคำสั่งมา พวกนี้ต้องฟังคำสั่ง ซึ่งโอกาสแก้รัฐธรรมนูญก็ลำบาก ข้ึนกับประชาชนว่าจะผลักดันกันอย่างไร ตนไม่อยากไปช้ีนำ 
อย่างไรก็ตาม ตนก็ยังรอร่างแก้ไขฉบับของไอลอว์ ที่ยังมีโอกาสในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนการกดดันจากนอกสภาน้ันฝ่าย
ค้าน ยังไม่ได้คุยกัน แต่ก็ฟังเสียงประชาชน 
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พร้อมกันนี้ นายสมพงษ์ กล่าวถึงถ้อยคำที่ได้อภิปรายมีการพูดถึงว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะขัดรัฐธรรมนูญซึ่ง
อาจมีการสง่ศาลรัฐธรรมนูญตีความ และอาจจะทำใหก้ารแก้ไขรัฐธรรมนูญลา่ช้าออกไปอีก ว่า อีกฝ่ายทำได้ทุกอย่าง แต่อยา่ง
น้อยประชาชนจะเข้าใจว่ามีการเตะถ่วง ทั้งนี้ ฝ่ายค้านทำใจอยู่แล้วว่า ถ้า ส.ว.ไม่เล่นด้วย รัฐธรรมนูญก็ไม่มีทางผ่าน แต่หวัง
ใจว่า ส.ส.ฝั่งรัฐบาลจะมีส่วนในการแก้รัฐธรรมนูญ 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/207291 
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26 กันยายน 2563 5:36 pm 

เพื่อไทยเรียก กก.บห.ประชุมใหญ่ 

 
กรุงเทพฯ 26 ก.ย.-รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เรียกประชุมรักษาการ กก.บห. 28 ก.ย.นี้ เพื่อกำหนดการ
ประชุมใหญ่วิสามัญ หลัง “สมพงษ์” ลาออก 

นายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงว่า โดยที่นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้า
พรรคเพื่อไทย เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง และจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหม่ ตนในฐานะผู้รักษาการหัวหน้าพรรค จึงขอเรียกประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค     
เพื่อกำหนดให้มีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญในการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยจะมีก ารประชุม
รักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค ในวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่.-สำนักข่าวไทย 

 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-548298 
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เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 18.17 น. 

"สุทิน"ปัดข่าวคุณหญิงพจมานคุมพท.   
 

 
“สุทิน”รับ“สมพงษ์”ไขก๊อกหน.พท. ทำหลุดผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ แจงแค่ปรับโครงสร้างพรรค ไม่ถึงกับแพแตก ปัด
กระแสข่าวคุณหญิงพจมาน เข้ามาควบคุมการบริหารงานพรรคเพื่อไทย เอง ยังไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ 

เมื ่อวันที ่ 26 ก.ย. นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื ่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงกรณีที่นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ และหัวหน้าพรรค
เพื ่อไทย ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคว่า ยอมรับว่ามีผลกระทบต่อตำแหน่งผู ้นำฝ่ายค้านในสภาฯ เพราะ
รัฐธรรมนูญกำหนดว่า ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ มาจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคที่มีส.ส.มากที่สุดที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาล ดังนั้นเมื่อ
นายสมพงษ์ ลาออกจากหัวหน้าพรรคย่อมมีผลกระทบ ไม่สามารถทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ ได้ในช่วงนี้ แต่คงเป็น
แค่ช่วงสั้นๆ เชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรมาก เพราะนายสมพงษ์ลาออกจากหัวหน้าพรรคในช่วงปิดสมัยประชุมสภาฯ ถ้ามี
การเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วมีการเลือกนายสมพงษ์กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกค รั ้ง นายสมพงษ์ก็
กลับมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ เหมือนเดิม 

นายสุทิน กล่าวอีกว่า การลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยของนายสมพงษ์ไม่ได้เกิดจากมีปัญหาใน
พรรค อย่าไปตกใจ แต่ถึงวาระที่ต้องปรับเปลีย่นกรรมการบริหารพรรคจึงลาออกเพื่อให้การปรับเปลีย่นกรรมการบรหิาร
พรรค ซึ่งเป็นไปด้วยความราบรื่น ส่วนการลาออกของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ จากตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์
พรรคเพื่อไทยนั้น ถือเป็นการปรับโครงสร้างการบริหารพรรค ยืนยันว่า ไม่ใช่การส่งสัญญานแพแตกของพรรคเพื่อไทยที่
ทุกคนลาออกกันทั้งหมด แต่เป็นการปรับโครงสร้างพรรคเท่านั้น ส่วนกระแสข่าวคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ จะเข้ามา
ควบคุมการบริหารงานพรรคเพื่อไทยเองนั้น เป็นข้อสันนิษฐานกันไป ยังไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ แต่ที่ผ่านมาคุณหญิง
พจมานไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหารงานของพรรคเพื่อไทย. 

 

 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/797750 
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26 กันยายน พ.ศ. 2563, 17.25 น. 

บนเวทีฝ่ายค้านเสรีรวมไทยแนะ รบ.จ้างงานทำให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 

 

เวทีฝ่ายค้าน ชี้ ศก.ไทยติดลบหนักช่วง 'ประยุทธ์' ยึดอำนาจ เป็นรัฐบาลท่ีถลุงเงินมากถึง 20 ล้านล้านบาท  แนะ 

รบ.เร่งกระตุ ้นให้เกิดการจ้างงาน เลิกซื ้อเรือดำน้ำ ด้าย ก้าวไกล ชงแผนยืดหยุ ่นให้ภาคธุรกิจส่งเสริมลงทุน

ภาคอุตสาหกรรม พลังปวงชนไทย ซัด รบ.เก็บภาษีไม่เข้าเป้า 3 แสนล้านบาท ใช้งบหมดกับกองทัพ ด้าน เสรีรวม

ไทย ไล่รัฐบาลออกไปได้แล้ว  แนะ รบ.จ้างงานให้เกิดการสร้างรายได้มีการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจให้หมุนเวียน 

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 26 ก.ย. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี ในเวทีเสวนา “ฝ่าย
ค้านรับฟัง 4 กลุ่มเปราะบางจากวิกฤติโควิด” เวทีที่ 4 : ความเดือดร้อนภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก ของตัวแทนแต่ละ
พรรคการเมืองของพรรคร่วมฝายค้าน จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  โดยนายพิชัย นริพทะพันธ์ุ อดีต รมว.
พลังงาน กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยใน 5-6 ปีที่ผ่านมาไม่โต เหตุที่เศรษฐกิจไม่โตและเงินหาไม่ได้ เพราะเศรษฐกิจหยุดนิ่ง ขณะนี้
จะมีการว่างงานถึง 11.8 ล้านคน หนี้เสียจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ธนาคารกำไรลดลง ทั้งนี้รฐับาลต้องเลิกโกหก ถ้าประเทศไทยดีกว่า
ประเทศอื่น แม้ประเทศอื่นจะติดลบด้านเศรษฐกิจ แต่ของไทยติดลบทางเศรษฐกิจช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา สำหรับแนวทางที่จะ
เสนอรัฐบาล ต้องเร่งสร้างความมั่นใจ พ.ร.ก.ซอฟต์โลนต้องทำให้เกิดการจ้างงาน ทั้งนี้รัฐบาลต้องหารายได้เพิ่มนอกจากเงิน
ภาษี ถ้าแจกเงินอย่างเดียวเศรษฐกิจจะไม่โต โดยเฉพาะพื้นที่ไทยทับซ้อนกับเขมร มีพื้นที่ก๊าซอยู่ อีกทั้งต้องมีการปรับ
งบประมาณ ต้องมีการเลิกซื้อเรือดำน้ำ โดยเฉพาะงบประมาณของทหาร 

ด้าน น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล ระบุว่าภาคตะวันออกเปน็หัวหอกทางเศรษฐกิจ จ.
ชลบุรี มีระบบอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศ มีการจ้างงาน 3.2 ล้านคน เพราะ จ.ชลบุรี มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรม ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ทั้งนีพ้รรคก้าวไกลมีคณะทำงานติดตามการส่งออก เพราะการสง่ออกซึมยาวกก
ว่าที่ผ่านมา มีการติดลบทางเศรษฐกิจในที่ผ่านมา ส่วนภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกนั้น ไทยอาศัยตลาดจีน โดยจีนกลับ
เจอสถานการณ์โควิดหนักหน่วง และยังฉุดรั้งเศรษฐกิจโลกด้วย สถานการณ์ทั่วโลกกย็ังไมส่ามารถควบคุมได้ ทั้งนี้คณะทำงาน
ได้ติดตามการส่งออก โดยที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่มากข้ึนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมสูงวัย ก็เป็นอุปสรรคใน 
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ภาคอุตสาหกรรมและการบริหารในการส่งออก รวมทั้งมีปัญหาทักษะในเรื่องแรงงานด้วย อีกประเด็นมีการแข็งค่าเงินบาท
ในช่วงปีที่ผ่านมาและต้นปี 2563 ไม่ได้สอดคล้องในการแข่งขันกับประเทศไทยด้วย 

"การเกิดสงครามการค้าครั้งนี้เกิดจาก New Normal ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ ดังนั้น ตลอดครึ่งปีของประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงเวทีการค้าโลกด้วย ซึ่งประเทศไทยต้องตั้งรับและเรียนรู้ให้มากขึ้น ไม่อาศัยตลาดจีนหรือสหรัฐฯอย่าง
เดียว ต้องตอบรับการเปลีย่นแปลงของโลกาภิวัฒน์ ยุคออนไลน์  โดยต้องฝากผูป้ระกอบการให้ปรบัใหท้ันกับโลกยุคใหม่ด้วย" 

น.ส.เบญจา ระบุว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้เลยมีการอภิปรายในสภาหลากหลาย หลาย
ท่านก็พูดไปแล้วว่ารัฐบาลประยุทธ์ไม่สามารถสร้างความมั่นได้ เพราะรัฐบาลตลอดครึ่งปีไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ผา่นมามี
การกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท กับ พ.ร.บ.โอนงบฯ รัฐบาลมีงบกลาง 8.8 ล้านล้านบาท จะบอกว่าประเทศไม่มีเงินก็ไม่ถูกต้อง แต่
เป็นปัญหาการบรหิารของรฐับาลมากกว่า อยากให้รัฐบาลเยียวยาประชาชนและผูป้ระกอบการ เรามีแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคม 4 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นการตีเช็คเปล่า ดังนั้นการปรับแผนงานสามารถทำได้ 

ส่วนพรรคก้าวไกลมีแนวทางจะเสนอไปยังผู้ประกอบการ เพิ่มความยืดหยุ่นให้ภาคธรุกิจส่งเสริมการลงทุนให้มาก 
ต้องมีโมเดลในการเปดิประเทศเพื่อดูแลความปลอดภัยโรคระบาด  ต้องมีจินตนาการวางแผนการลงทุน ส่งออกการท่องเที่ยว 
มากกว่าเน้นขายทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นอีสปอร์ต การส่งเสริมท่องเที่ยวแบบอีโค และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ โดย
ภาครัฐต้องปรับตัวส่งเสริมภาคการลงทุนอุตสาหกรรมส่งออกมากขึ้น นอกจากนี้ในสมัยประชุมรัฐสภาสมัยหน้า พรรคก้าว
ไกลจะยื่นล่ารายช่ือภาคประชาชน 50,000 รายช่ือร่วมกับร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชนของ ไอลอว์ เพื่อเสนอเข้าสู่รัฐสภาใน
การปิดสวิตช์ ส.ว.ต่อไป โดยพรรคก้าวไกลจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

ด้าน นพ.เรวัต วิศรุตเวช รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ระบุว่า โรคโควิด-19 กระทบประชาชนทั้งโลก ในประเทศ
ไทยกระทบรุนแรงมาก ในจีดีพี สิ้นเดือน มิ.ย. ติดลบ 8 % ทั้งปีจะติดลบ 12% เราอาจเป็นประเทศติดลบมากที่สดุในอาเซยีน 
ทั้งอาเซียน ติดลบไม่มากเท่าไทย ทั้งนี้ เศรษฐกิจของไทยพึ่งพาอุตสาหกรรม  การส่งออกเปน็หลกั เมื่อมีโควิด-19 การส่งออก
ก็หยุดชะงัก ทั้งนี้ ภาคการเกษตร มีแรงงานถึง 40 % แต่จีพีดี 10 % เมื่อภาคส่งออกและท่องเที่ยวพึ่งไม่ได้ก็ซ้ำเติมรุนแรง 
ตอนที่การท่องเที่ยวโต ต้องการภาคแรงงาน  เมื่อท่องเที่ยวตายก็กระทบชีวิตความเป็นอยู่ของภาคแรงงาน 

นพ.เรวัต ระบุว่ารัฐบาลควรออกไปได้แล้ว โดยเฉพาะโครงการชิมช้อปใช้ ออกมาหลายเฟส แต่ต้องผ่านแอปพลเิคชัน 
ผู้มีรายได้น้อยยากจะเข้าถึงได้ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน มียอดจองห้องพักเพียง 6 แสนกว่าห้อง คิดเป็นวงเงินเพียง 1,800 
ล้านบาท เห็นชัดเจนว่ายังไม่พอ อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณก่อนโควิด จึงล้าสมัยไม่ตอบโจทย์การจดัสรรงบฯ แก้ปัญหาโค
วิด ซึ่งเป็นความไม่ฉลาดของรฐับาลชุดนี้ที่แก้ปัญหาไม่ตรงจดุ ไม่่มีความสามารถในการแก้ปญัหา ตอนนี้เป็นห่วงหนี้ครวัเรอืน
เพราะสูงถึง 80 % ของจีดีพี สำนักบริหารหนี้สาธารณะยอมรบัว่าหนี้สาธารณะสงูถึง 7 ล้านล้านบาท เมื่อรัฐบาลใช้จ่ายไมพ่อ
ก็ต้องกู้เงินมาสะสมจนเป็นหนี้ ตนอยากเสนอให้มีการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้มีการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจให้หมุนเวียน 
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นอกจากนี้ รักษาแรงงานไว้อย่าปลดออก เพราะไม่รักษาแรงงานไว้ไปปลดออกจะเพิ่มคนตกงานอย่างมหาศาล ผลกระทบจะ
รุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ หลังโควิดจะยังเจอวิกฤตที่จะต้องเตรียมการในเรื่องนี้ 

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ระบุว่า วันนี้ต้องลดค่าใช้จ่าย สาธารณูปโภคของอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะค่าไฟ วันนี้ถ้าจะแก้ปัญหาต้องกระจายอำนาจ กระจายทรัพยากรไม่ให้รวมศูนย์กลาง เบี้ยประชุมกรรมการ
กฤษฎีกาที่มี มีชัย ฤชุพันธ์ุ อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) มีเบี้ยประชุม 1 ปี มีเบี้ยประชุม 110 ล้านบาท เป็น
งบประมาณมากว่า อบต. และวิจัยโควิด-19 ที่เบี้ยประชุมสูงมาก เพราะให้ความมั่นคงของรัฐ จะออกกฎหมายอะไรกไ็ด้ให้
อำนาจของรัฐมีอยู่ ไม่ไว้ใจประชาชน  

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ ระบุว่า รัฐบาลไม่มีวิธีแก้ปัญหา นอกจากแจกเงินที่แจกไม่เป็น 
แจกตอนใกล้หาเสียง และเงินก็ไหลไปที่กระเป๋าเจา้สัว ใน 6 ปีที่ผ่านมามีการใช้เงินกว่า 20 ล้านล้านบาท ใช้แล้วเศรษฐกิจก็
แย่ลง เป็นรัฐบาลที่กู้เงินเยอะที่สุด และไม่คิดว่ามาก่อนว่าจะมีผู้บริหารห่วยแตกขนาดนี้ 

นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ระบุว่า ปัญหาตอนนี้อยู่ที่การส่งไม่ออกตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์มา
ยึดอำนาจปี 2557 และบอกว่าขอเวลาไม่นาน รวมทั้งยังสบืทอดอำนาจอกี เราให้โอกาส พล.อ.ประยุทธ์มานานแลว้ และทำให้
ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอันดับ 1 ของโลก ถ้ารอการช่วยเหลือจากรัฐบาลจะยาก งบประมาณ ปี 2563-
2564 นั้นหมดไปกับงบประมาณกองทัพด้านความมั่นคง และมีการเก็บภาษีไม่เข้าเป้าถึง 3 แสนล้านบาท ดังนั้น การบริหาร
ของรัฐบาลขาดประสิทธิภาพ หลอกเราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง ปกป้องเงินภาษี แต่ประชาชนบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญ
โคตรโกง ปกป้องคนโกง ปกป้องเผด็จการ 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/207295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/207295


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

13 

 

 

วันที่ 26 กันยายน 2563 - 17:05 น. 

‘วันชัย’ ผิดหวังฝ่ายค้าน สู้เกมแก้รธน.เหมือนไม่อยากแก้ ไร้ยุทธศาสตร์ อ่อนแอ ไม่เป็นเอกภาพ 

 

 

 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2367304 
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วันที่ 26 กันยายน 2563 - 17:16 น. 

‘ฟอร์ด ทัตเทพ’ ซัดสภา ผลักปชช.ลงถนน ขีดเส้นตาย ส.ว. เตรียมชุมนุมเบิ้ม ต.ค.นี้ 
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อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2367319 
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เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 22.44 น. 

'นิกร'แนะเร่งถอดชนวนแก้รธน. ถก'ส.ว.'เข้าใจก่อนวิกฤต 
 
 
 
 
 
 

“นิกร”แนะเร่งถอดชนวนแก้รัฐธรรมนูญ ระบุต้องคุยส.ว.ให้เข้าใจสถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤต  

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.)  พิจารณา
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก่อนรับหลักการ จำนวน 6 ฉบับกล่าวถึงการประชุมนัดแรกวันที่ 30 ก.ย.ว่า แม้กมธ.ไม่ครบ 3 
ฝ่ายตามข้อบังคับฯเพราะฝ่ายค้านขอไม่ร่วม แต่เป็นสิ่งที่พรรคร่วมรัฐบาล กับส.ว.ต้องช่วยกันแบกไว้ ซึ่งการชะลอไว้แค่ 
30 วันอาจไม่ใช่การเตะถ่วง แต่เป็นการยืดลมหายใจของสถานการณ์ออกไป เพื่อมาคุยกันให้เข้าใจว่า จะเอากันอย่างไร
เนื่องจากเหตุผลที่ส.ว.ท่านหนึ่งอภิปรายมาก็มีเหตุผล  เพราะ 4 ร่างแก้ไขรายมาตราที่พรรคฝ่ายค้านเสนอด้วย อาจจะมี
หลักการซ้ำซ้อนกับร่างแก้ไขมาตรา 256 เพื่อให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จนอาจมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อตีความ เพราะการแก้ไขโดยส.ส.ร. สามารถแก้ไขในส่วนอื่นๆที่เป็นเนื้อหาอีก 4 ร่างได้อยู่แล้ว 

  ดังนั้นการเบรกเรื่องนี้ไว้เพื่อคุยกันในช่ังโมงสุดท้ายที่ส.ว.มีท่าทีที่จะไม่รับนั้น เพื่อยืดเวลาก่อนที่จะล้มเหลวไป
ตามที่ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาลเสนอก็มีเหตุผล เพราะถึง
อย่างไรเรื่องนี้เป็นไฟล์บังคับของพรรคร่วมรัฐบาลที่จะต้องโหวตเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีส.ส.ร.ตามที่ลงช่ือ
อยู่แล้ว ปฏิเสธไม่ได้ 

นายนิกร กล่าวว่า ในความเห็นส่วนตัว คิดว่าสิ่งที่ต้องไปอธิบายให้ส.ว.เข้าใจถึงสถานการณ์ของประเทศที่มี
ความน่าเป็นห่วงมากว่า จะหนักถึงข้ันเป็นสถานการณ์วิกฤต เพราะต้องยอมรับว่า ขณะนี้มีเช้ือจากหลายเรื่องซ้อนกัน
อยู ่ โดยมีเรื ่องรัฐธรรมนูญเป็นฟางเส้นสุดท้ายบนหลังอูฐแล้ว ที ่อาจจะทำ ให้ประเทศไทยทรุดลงกับพื้นเลยก็ได้ 
โดยเฉพาะการชุมนุมที่คนรุ่นใหม่นัดในวันที่ 14 ต.ค. ที่จะไม่ได้มีแค่ม็อบคนรุ่นใหม่เท่านั้นหากแต่จะรวมเอาผู้คนฝ่าย
ประชาธิปไตยมาด้วยมาก แต่ถ้ารัฐธรรมนูญได้รับการแก้ไขไปบ้าง ความกดดันในเรื่องต่างๆจะลดลง 

ดังนั้น ถ้าเป็นไปได้ ควรจะมีการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ ่ง ก่อนถึงเวลาจะเกิดเรื่อง เพราะกมธ.สามารถ
ตัดสินใจได้ในระยะเวลาอันสั้น เพราะไม่ใช่เรื่องที่ต้องศึกษาอะไรกันแล้วเพียงแต่ไปคุยว่า จะทำหรือไม่ทำอะไร เป็น
สถานการณ์ทางการเมืองล้วนๆ ซึ ่งส่วนตัวยังมีความหวังว่า จะคุยกันได้ เพราะถ้าเป็ นการหยุดเพื ่อต่อลมหายใจ          
ทำ 
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ทำความเข้าใจกันก่อนที่จะตกเหวไป เหตุการณ์ก็จะคลี่คลาย เพราะทุกคนเป็นคนไทยด้วยกัน ทั้งหมดจึงถือเป็นความ
รับผิดชอบของสภาฯโดยแท้ หากไม่รีบตัดสินใจสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องที่เราแบกรับกันไม่ไหว ทั้งรัฐบาลในฐานะ
ผู้รับผิดชอบบริหารประเทศและวุฒิสมาชิกถ้ายังลังเลอยู่จะปฎิเสธความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดข้ึนไม่ได้ 
  

อ้างอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/797764 
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26 กันยายน พ.ศ. 2563, 21.30 น. 

“ลดาวัลลิ”์ประกาศจุดยืนพรรคเสมอภาค“ไร้ฝ่ายไร้ความขัดแย้ง” 

 

“ลดาวัลลิ์” นั่งหัวหน้าพรรค “เสมอภาค”  ดร.นิติธร นั่งเลขาธิการพรรค คณะกรรมการบริหารพรรคผสมผสาน

ระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ประกาศอุดมการณ์เป็นการเมืองมิติใหม่ท่ีขาวสะอาด ไร้ความขัดแย้ง มุ่งเน้นการ

สร้างความเสมอภาคด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม   

เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563  13:30 น. ที่ห้องประชุม อัลตร้า อารีน่า ช้ัน 5 ห้างสรรพสินค้า โชว์ ดีซี (Show 
DC) พรรคเสมอภาคได้จัดประชุมผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรค เพื่อพิจารณาเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค รวมถึง
พิจารณาคำประกาศอดุมการณ์ นโยบาย และข้อบังคับพรรค โดยมีผู้ร่วมประชุมกว่า 400 คน เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรค โดยก่อน
เข้าประชุมได้มีการตรวจอุณหภูมิ วัดไข้ แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ และมีการเว้นระยะห่างทางสังคมทั้งในและ
นอกห้องประชุม เพื่อป้องกันเช้ือไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล 

หลังจากนั้น ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค สรุปรายชื่อได้ 19 คน ดังนี้ 1. นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรวีงศ์ 
หัวหน้าพรรค 2. ดร. นิติธร สีเชียว เลขาธิการพรรค 3. นางสาวชริตา พลพานิชย์ เหรัญญิกพรรค 4.นายณัฐพล ปัญญากอง 
ทะเบียนสมาชิกพรรค 5. กรรมการบรหิารอื่นของพรรค จำนวน 15 คน  อาทิเช่น  นายสถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ อดีตรอง ผอ. 
การยางแห่งประเทศไทย  พลตรีถิรเดช  ทรัพย์เข่ือนขันธ์ ตัวแทนสภาแพทย์แผนไทย พลตรีรัชพล สุทนต์ อดีต ผอ. สารวัตร
ทหารบก นางรัตนจันทร์ ศีลสัมฤทธ์ิ  

นอกจากนี้ ได้ประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค คือ "มุ ่งเน้นการสร้างความเสมอภาคด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม" โดยต้องการพัฒนาด้านการเมืองไทยให้ก้าวไปสู่การเมอืงภาคประชาชน โดยประชาชนร่วมเป็นเจ้าของ
พรรค ร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ เพื่อสร้างสังคม
ให้มีความเสมอภาค ลดความเหลื ่อมล้ำ เป็นสังคมแห่งความดีงามและถูกต้อง อันจะนำความสงบสุขให้กลับคืนมาสู่
ประเทศชาติ และจะเป็นผลให้ประชาชนทั่วไป มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นและมีความสุข โดยยึดมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์    
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นางลดาวัลลิ์ กล่าวต่อที่ประชุม หลังได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเสมอภาค ว่า ขอขอบคุณผู้
ร่วมกันจัดตั้งพรรคเสมอภาคทุกๆ ท่านที่สละเวลามาช่วยกันสร้างพรรค ทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะสร้างพรรคการเมืองที่
เป็นพรรคการเมืองของประชาชนคนไทยอย่างแทจ้ริง ทุกคนมาด้วยเจตนามุ่งมั่นที่จะทำงานการเมืออย่างสร้างสรรค์  มุ่งสร้าง
การเมืองมิติใหม่ 

นางลดาวัลลิ์ กล่าวต่อว่า สิ่งที่ทุกคนถามมาเป็นจำนวนมาก เมื่อเราได้ประกาศจะจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ คือ 
พรรคที่จะจัดตั้งนี้ จะอยู่ฝ่ายไหน เหมือนจะบอกให้เราเป็นพวกกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่มีความขัดแย้งกันอยู่ ตนจึงขอใช้เวทีนี้
ประกาศว่า พรรคเสมอภาค จะไม่ใช่พรรคของฝ่ายใดเป็นอันขาด เราเป็นพรรคการเมืองของประชาชน ไม่ขอไปร่วมอยู่ใน
ความขัดแย้งใดๆ  เราตั้งใจจัดตั้งพรรคเสมอภาค เพื่อเป็นพรรคมิติใหม่ที่จะเปลี่ยนการเมืองไทยให้เปน็การเมืองที่ขาวสะอาด 
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน เป็นพรรคที่เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง 

นางลดาวัลลิ ์ กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้บ้านเมืองเรากำลังประสบปัญหา มหาวิกฤตในหลายด้าน สังคมแตกแยก 
เศรษฐกิจตกต่ำ คนตกงาน ขาดรายได้ การทำมาหากินเต็มไปด้วยความยากลำบาก กฎหมายหลายอย่างยังล้าสมัยไม่
สอดคล้องกับสภาวะการณ์ของโลกที่เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภาคการเกษตรมีปญัหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจน
การศึกษาของเยาวชนที่ไม่สอดคล้องกับอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งเหล่านี้ต่างหาก คือภารกิจของพรรคเสมอภาค ที่จะเร่ง
ดำเนินการและเข้ามาแก้ไขปัญหา 

สุดท้าย ดร. นิติธร  เลขาธิการพรรค ได้กล่าวอธิบายถึงสัญลักษณ์พรรค “เสมอภาค” ว่า พรรคเสมอภาค ใช้
เครื่องหมายมีลกัษณะเปน็สัญลักษณ์ “เท่ากับ” ที่มี “วงกลม”ลอ้มรอบและมีตัวอักษรคำว่า “เสมอภาค” ปรากฏอยู่ด้านของ
ล่างของวงกลมดังกล่าว โดยสัญลักษณ์ “เท่ากับ” ที่เป็นแถบสีน้ำเงินอยู่ตรงกลางวงกลม เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเสมอ
ภาคของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ  แถบสีชมพูและแถบสีฟ้า ที่เป็นสีแถบของวงกลมที่แบ่งครึ่งกันอย่างสมดุล แสดงถึง
ความเท่าเทียมกันของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ โดยแถบสีชมพูเสมือนเป็นตัวแทนของผูห้ญิงและแอลจบีีที(LGBT) ที่เป็น
ผู้หญิง ส่วนแถบสีฟ้าเสมือนเป็นตัวแทนของผู้ชายและแอลจีบีที(LGBT) ที่เป็นผู้ชาย ที่มีสิทธิ ความเสมอภาค เท่าเทยีมกัน 
ส่วนสัญลักษณ์ “วงกลม” ที่เป็นแถบสีชมพูและแถบสีฟ้า เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือ ความกลม
เกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ รวมกันเป็นพลังอันยิ่งใหญเ่ข้มแข็ง ที่พร้อมจะช่วยกันผลักดัน
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ดั่งกงล้อที่พร้อมจะหมุนไปอย่างไม่มีวันหยุดนิ่ง 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/207322 
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26 กันยายน 2563 20:26 น. 

“ลดาวัลลิ์” นั่งหัวหน้าพรรคเสมอภาค  ลั่นไม่ร่วมอยู่ในความขัดแย้ง ทำการเมืองขาว
สะอาด 

 
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.ที่ อัลตร้า อารีน่า ช้ัน 5 ห้างสรรพสินค้า โชว์ ดีซี (Show DC) พรรค เสมอภาคได้จัดประชุมผู้ร่วมกัน
จัดตั้งพรรค เพื่อพิจารณาเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค   นโยบาย และข้อบังคับพรรค โดยมีผู้ร่วม
ประชุมกว่า 400 คน เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรค 

จากนั้นได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค 19 คน โดยนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ เป็นหัวหน้าพรรค ดร. นิติธร   
สีเชียว เลขาธิการพรรค  นส.ชริตา พลพานิชย์ เหรัญญิกพรรค และนายณัฐพล ปัญญากอง ทะเบียนสมาชิกพรรค และ 
กรรมการบริหารอืน่ของพรรค จำนวน 15 คน  อาทิเช่น  นายสถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ อดีตรอง ผอ. การยางแห่งประเทศ
ไทย  พล.ต.ถิรเดช  ทรัพย์เขื่อนขันธ์ ตัวแทนสภาแพทย์แผนไทย พล.ต.รัชพล สุทนต์ อดีต ผอ สารวัตรทหารบก นาง
รัตนจันทร์ ศีลสัมฤทธ์ิ 

ทั้งนี้นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า ขอใช้เวทีนี้ประกาศว่า พรรคเสมอภาค จะไม่ใช่พรรคของฝ่ายใดเป็นอันขาด เราเป็นพรรค
การเมืองของประชาชน ไม่ขอไปร่วมอยู่ในความขัดแย้งใด ๆ  เราต้ังใจจัดต้ังพรรคเพื่อเป็นพรรคมิติใหม่ที่จะเปลี่ยนการ
เมืองไทยให้เป็นการเมืองที่ขาวสะอาด ปราศจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน เป็นพรรคที่เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง 
และขณะนี้บ้านเมืองเรากำลังประสบปัญหา มหาวิกฤตในหลายด้าน สังคมแตกแยก เศรษฐกิจตกต่ำ คนตกงาน ขาด
รายได้ การทำมาหากินเต็มไปด้วยความยากลำบาก สิ่งเหล่าน้ีต่างหาก คือภารกิจของพรรคเสมอภาค ที่จะเร่งดำเนินการ
และเข้ามาแก้ไขปัญหา 

ด้าน ดร. นิติธร  เลขาธิการพรรค กล่าวว่า พรรคใช้สัญลักษณ์ “เท่ากับ” ที่มี “วงกลม”ล้อมรอบและมีตัวอักษรคำว่า 
“เสมอภาค” ปรากฏอยู่ด้านล่างของวงกลมดังกล่าว แสดงถึงความเท่าเทียมกันของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ความ
สามัคคี ความร่วมมือ ความกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เข้มแข็ง ที่พร้อมจะช่วยกัน
ผลักดันขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ดั่งกงล้อที่พร้อมจะหมุนไปอย่างไม่มี
วันหยุดนิ่ง 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/185304 

https://siamrath.co.th/n/185304
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27 กันยายน 2020 - 08:12 
NIDAโพล54.13%ไร้คนเหมาะนายกแต่18.64ยังหนุน”บิ๊กตู่” 

 

"นิด้าโพล" ชี้คนเริ่มไม่สนับสนุนพรรคการเมือง ยังหาคนเหมาะสมท่ีจะเป็นนายกฯ ไม่ได้ ขณะ 18.64% ยังคงหนุน 

"บิ๊กตู่" 

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจของประชาชน ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 
2,527 หน่วยตัวอย่าง เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 3” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 23 
กันยายน 2563 เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 54.13 ระบุ
ว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 ร้อยละ 18.64 ระบุว่าเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ เป็นคนจริงจังกบัการ
ทำงาน ทำงานตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์ บ้านเมืองสงบไม่วุ่นวาย ช่วยเหลือประชาชนได้จริง ขณะที่บางสว่นระบุว่า อยาก
ให้ดำรงตำแหน่งต่อไป อันดับ 3 ร้อยละ 10.57 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ ์ (พรรคเพื่อไทย) เพราะ มี
ประสบการณ์การทำงาน บริหารงานที่ผ่านมาได้ดี พูดจริง ทำจริงและช่ืนชอบเป็นการส่วนตัว อันดับ 4 ร้อยละ 5.70 ระบุว่า
เป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ อยากได้คนรุ่นใหม่มาบริหารประเทศ เป็นคนที่มีความคิดที่ทันสมัย มอง
การณ์ไกล และชื่นชอบนโยบายพรรค อันดับ 5 ร้อยละ 3.92 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) 
เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา พูดจริง ทำจริง มีความซื่อสัตย์ และช่ืนชอบเป็นการส่วนตัว อันดับ 6 ร้อยละ 1.54 ระบุว่าเป็น 
นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคกล้า) เพราะ มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถทางด้านเศษฐกิจ ขณะที่บางส่วน
ระบุว่า มีความเข้าใจการเมืองทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2563 พบว่า ผู้ที่
ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา, พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส, นายกรณ์ จาติกวณิช และไม่ตอบ/ไม่สนใจ มีสัดส่วนลดลง 
ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ, นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์, นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ และยังหาคนที่
เหมาะสมไม่ได้ มีสัดส่วนเพิ่มข้ึน 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_781915/ 
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27 กันยายน 2020 - 10:50 
“โคทม”หวังแก้รธน.ยึดมาตรา77 

 

ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ย้ำกฎหมายมีไว้เพื่อความสงบสุขบ้านเมือง ไม่ใช่มีไว้เพื่อบังคับประชาชน หวัง

แก้ไขรัฐธรรมนูญยึด มาตรา 77 

นายโคทม อารียา ผู้อำนวยศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ 
กับความหวังในการอำนวยความยุติธรรม และพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ว่า กฎหมายต้องมไีว้เพื่อความสงบสขุของบา้นเมือง ไม่ใช่
มีไว้เพื่อบังคับประชาชน ซึ่งกฎหมายในประเทศมีหลายรปูแบบ ทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ขณะนี้มีการเรยีกรอ้งให้เกิดการแก้
รัฐธรรมนูญ แต่ประเด็นสำคัญคือต้องฟื้นฟูความเข้าใจให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดให้ได้ และไม่ เขียนเพื่อแก้ไขอดีต 
พร้อมหวังว่า ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะสอดคล้องกับร่างกฎหมายของประชาชน โดยยึดมาตรา 77 ที่ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม 

ดังนั ้น ภาคประชาสังคม ต้องยกร่างเป็นพระราชบัญญัติ และเสนอผ่านคณะกรรมการกฎหมายฯ เพื ่อเข้าสู่
กระบวนการต่อไป ขณะที่กฎระเบียบต่างๆที่มีอยู่อยากให้คณะกรรมการฯช่วยดูแล หรือออกระเบียบต่างๆให้สอดคล้องกับ
สังคม ขณะที่กฎหมายที่เกี่ยวกับความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ต้องทำให้อยู่ภายใต้หลักความยุติธรรม เพราะคือความเท่า
เทียมกัน ซึ่งจะช่วยลดความเหลือ่มล้ำ ส่วนหลักสิทธิมนุษยชนแม้จะมีการคุ้มครองแต่เรื่องสิทธิมนุษยชน จะต้องเช่ือมโยงกับ
กฎหมายระหว่างประเทศ หรือกฎหมายต่างประเทศด้วย เพราะถ้าไม่ปกป้องสิทธิจะเกิดการถืออำนาจ ซึ่งจะไม่ตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ และเกิดการริดรอนจนนำไปสู่การเกิดความไม่ยุติธรรม และที่สำคัญต้องให้ความสำคัญกบับุคคลแม้
จะมีเพียงบุคคลเดียว เพื่อไม่ให้เป็นเหยื่อของความอยุติธรรมและไม่ให้เกิดการถูกรังแก ดังนั้นประเทศจำเป็นต้องมีการร่าง
กฎหมายข้ึนมาเพื่อเปน็แนวยึดปฏิบัติ และผู้ที่มีอำนาจในการผลักดันกฎหมายจะต้องทำใหป้ระชาชนรู้สกึว่ากฎหมายนั้นใช้ได้
จริง 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_781989/ 
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วันที่ 27 กันยายน 2563 - 10:14 น. 

ซูเปอร์โพลช้ี คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้อ่าน รธน.40 และ 60 เผยอยากแก้เพราะฟังคนอื่นมา 
เช่ือมีต่างชาติแทรกแซง 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2367847 
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27 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:29 น. 

'สมชัย'ช้้ีถ้าการลาออกของผู้นำในพรรคพ. เป็นการแต่งตัวเข้ารัฐบาลจะนำให้เกิดม็อบต้าน
ทักษิณร่วมมือกับม็อบต้านประยุทธ์ 

 
27 ก.ย. 2563 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก “สมชัย ศรีสุทธิยากร”ระบุว่า 
ถ้าการทะยอยลาออกของผู้นำในพรรค พ. เป็นไปเพื่อแต่งตัวใหม่ เพื่อเข้าร่วมเป็นรัฐบาล  เราอาจเห็น พรรค ป. ที่เริ่ม
เห็นต่างจากพรรคแกนนำรัฐบาลในเรื ่องการแก้รัฐธรรมนูญ ถอนตัว หรือถูกบีบให้ถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วม
รัฐบาล  เพราะสองพรรคนี้ เขาประกาศไม่ทำงานร่วมกันมานานแล้ว    

รัฐบาลอาจดูเข้มแข็งข้ึนในช่วงเวลาสั้นๆ  แต่ พรรค พ. ที่แต่งตัวใหม่  อาจกลายเป็นเป้าหมายของการชุมนุมคัดค้านของ
ประชาชนรอบใหม่แฟนคลับลุงที่ต้านทักษิณคงรับไม่ได้ และ ผนึกรวมกับแนวร่วมต้านประยุทธ์ 

ถ้าทั้งหมดนี้เป็นจริง  คนเขียนพล็อตน่ีเก่งกว่า จอร์จ อาร์ อาร์ มาร์ติน คนเขียน Game of Thrones เสียอีก 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/78752 
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27 กันยายน 2563 11:17 น. 

พปชร. ยันพร้อมเลือกตั้งท้องถ่ิน 
 

 

กรุงเทพฯ 27 ก.ย. – เลขาฯพปชร. ยืนยันความพร้อมเลือกต้ังท้องถิ่น ชี้มีข้อมูลผู้สมัครแต่ละพ้ืนท่ีบ้างแล้ว เตรียม

ประชุมเลือกผู้สมัคร  ระบุ ยังไม่มีแคนดิเดตลงชิงผู้ว่าฯกทม. 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ยืนยันถึงความ
พร้อมของพรรคพลังประชารัฐกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ได้มีการแบ่งคณะทำงานเป็นภาค 9ภาค และ 1 พื้นที่ กทม. รวม
เป็น 10 ภาค ซึ่งในการสรรหาผูต้ัวผู้สมคัร กรรมการบริการพรรคจะเป็นคนคัดเลือก ซึ่งได้มีการหารือพูดคุยกับบ้างแล้ว  โดย
จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อกำหนดแนวทางเลือกตั้งท้องถ่ินต่อไป โดยเบื้องต้นขณะนี้พรรคมีขอ้มูลผู้ทีจ่ะลง
สมัครเลือกตั้งท้องถ่ินมาใช้ประกอบการตัดสินใจของกรรมการบริหารพรรค 

ส่วนตัวผู้สมัครผู้ว่า กทม.ของพรรคพลงัประชารัฐ นายอนุชากล่าวว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยในรายละเอียด และยังไม่มี
การไปทาบทามบุคคลใดมาลงสมัครในนามของพรรค รวมถึงยังไม่มีรายชื่อพลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ ที่อาจจะเป็นแคนดิเดตผู้สมัครของพรรค เช่นกัน.-สำนักข่าวไทย 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-548480 
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27 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 11:48 น. 

คนอีสานยก'หญิงหน่อย'นักการเมืองท่ี1ในใจ 

 
27 ก.ย. 2563 ศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน  หรืออีสานโพล คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. เปิดเผยว่า จากการสำรวจเรื่อง “เก็บคะแนนรางวัลแห่งปีของคนอีสาน 
ประจำปี 2563 ช่วงที่ 1 หรือครึ่งปีแรกของปี 2563 เพื่อทำการสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคล องค์กร 
และผลงานที่มีความโดดเด่น ที่สุดแห่งปี ในสาขาต่างๆ 13 รางวัล ซึ่งได้มีการสำรวจระหว่างวันที่ 18-20 ก.ย.ที่ผ่านมา 
จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีข้ึนไป จำนวน 1,120 ราย ในเขตพื้นที่ 20 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะมีการเก็บข้อมูล
อีกครั้งช่วงปลายปีเพื่อสรุปคะแนนภาพรวมทั้งปีอีกครั้ง  

โดยจากการสำรวจและประมวลผลพบว่า คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก เริ่มจาก นักการเมือง/ผู้บริหารภาครัฐแห่งปี 
อันดับที่ 1 เป็นของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ร้อยละ 25.1 รองลงมาคือ นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ร้อยละ 23.9 
และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 12.6 อื่น ๆ  ,ผู้บริหารภาคเอกชนแห่งปี อันดับที่ 1 ยังคงเป็นของนายธนินท์
เจียรวนนท์ ด้วยคะแนนร้อยละ 19.3 รองลงมาคือนายปัญญา นิรันดร์กุล ร้อยละ 10.1 และนาย เจริญ สิริวัฒนภักดี 
ร้อยละ 9.4  ,นักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมแห่งปี/NGO แห่งปี อันดับที่ 1 ยังคงเป็นของนายบิณฑ์ บันลือฤทธ์ิ ร้อยละ 30.6 
รองลงมาคือ คุณบุ๋ม ปนัดดา ร้อยละ 24.6 และ  ตูน บอดี้สแลม ร้อยละ 12.0   

“สถานีโทรทัศน์แห่งปี อันดับที่ 1 ในครึ่งปีแรกปีนี้ตกเป็นของ สถานีโทรทัศนกองทัพบกช่อง 7 ร้อยละ 28.0  รองลงมา
คือ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร้อยละ 27.5  และ ช่อง Work point ร้อยละ 12.8  , หนังสือพิมพ์/เว็บไซต์ข่าวแห่ง
ปี อันดับที่ 1 เป็นของไทยรัฐ ด้วยคะแนนร้อยละ 42.1 รองลงมาคือเว็ปไซค์ อีจัน ร้อยละ 9.1 และ  เดลินิวส์ ร้อยละ 
6.2  ,พระเอกแห่งปี อันดับที ่ 1 เป็นของ  เวียร์ ศุกลวัฒน์ ร้อยละ 17.9 รองลงมาคือ หมาก ปริญ ร้อยละ 9.4 
และ  เจมส์ จิรายุ ร้อยละ 9.3 , นางเอกแห่งปี อันดับที่ 1 เป็นของ เบลล่า ราณี ร้อยละ 11.2 รองลงมาคือ  ญาญ่า อุรัส
ยา ร้อยละ 9.3 และ  อั้ม พัชราภา ร้อยละ 7.7  ,นักร้องชายแห่งปี อันดับที่ 1 ไผ่ พงศธร ร้อยละ 17.8 ,มนต์แคน แก่น
คูณ ร้อยละ 13.0 และ เปิ้ล ปทุมราช ร้อยละ 7.0  , นักร้องหญิงแห่งปี อันดับที่ 1 ต่าย อรทัย ร้อยละ 22.9 ,จินตหรา 
พูนลาภ ร้อยละ 12.3 และ  ลำไย ไหทองค า ร้อยละ 9.0 “ 
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ศ.ดร.กัลปพฤกษ์ กล่าวต่ออีกว่า  รางวัลเพลงดังแห่งปี อันดับที่ 1 คือสิมาฮักหยังตอนน้ี ร้อยละ 6.0 รองลงมาคือ อ้าย
เก่งกะด้อ ร้อยละ 5.5 และ  ใส่ใจได้แค่มอง ร้อยละ 5.1  , วงดนตรี/คณะหมอลำ/คณะลิเกแห่งปี อันดับที่ 1 เป็นของ
คณะเสียงอีสาน ร้อยละ 19.2 ,คณะประถมบันเทิงศิลป์ ร้อยละ 17.1 และคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง ร้อยละ 10.1  , 
ผู้ประกาศข่าว/พิธีกรชายแห่งปี อันดับที่ 1 เป็นของ นายกรรชัย กำเนิดพลอย ด้วยคะแนนร้อยละ 21.5 รองลงมาคือ 
นายอนุวัตร เฟื่องทองแดง ร้อยละ 10.0  และนายธีมะ กาญจนไพริน ร้อยละ 8.7  สุดท้ายคือรางวัลผู้ประกาศข่าว/
พิธีกรหญิงแห่งปี อันดับที่ 1 คือ น.ส. พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ร้อยละ 21.0 รองลงมาคือ น.ส. เปรมสุดา สันติวัฒนา ร้อย
ละ 15.7 และ น.ส. จิตดี ศรีดี ร้อยละ 13.4   

“  จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวและข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง มีความเชื่อมั่นในการพยากรณ์ได้99% และ
คลาดเคลื่อนได้บวกลบ 4% แยกเป็น เพศชาย ร้อยละ 47.5 เพศหญิงร้อยละ 52.5  ช่วง อายุ18-25 ปี ร้อยละ 9.0 อายุ 
26-30 ปี ร้อยละ 9.6 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 22.3 อายุ 41-50 ปีร้อยละ 30.9 อายุ51-60 ปีร้อยละ 22.3 และอายุ 
มากกว่า 60 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 5.8 ด้านระดับการศึกษา ประถมศึกษา/ต่ำกว่าร้อยละ 31.0 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 
25.0 มัธยมศึกษา ตอนปลาย/ระดับปวช. ร้อยละ 15.7 อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 7.5 ปริญญาตรีร้อยละ 18.4 และสูง
กว่าปริญญา ตรี ร้อยละ 2.0 ด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 40.6 รองลงมารับจ้างทั่วไป/ใช้
แรงงาน ร้อยละ 15.0 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 10.8 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10.6 พนักงานบริษัทเอกชน 
ร้อยละ 9.6 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 6.3 พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 5.4” 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/78759 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/78759


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

30 

 

 
26 ก.ย. 2563 18:33 

เป็นไปได้? “วัน” จมูกไว ชี้เปรี้ยง “ผ่าตัดใหญ่” “ไพศาล” แฉเบื้องลึก ปรับขั้วการเมือง 
“สุวินัย” ซูฮก “คุณหญิงอ้อ” 

 
เจ้าของพรรคบัญชา ลุ้น “เพื่อไทย” เอาไง? หลัง “คุณหญิงหน่อย” นำทีม “ลาออก” เปิดทาง “วัน” จมูกไว ช้ีเปรี้ยง
ทันควัน “ผ่าตัดใหญ่” “ไพศาล” ช้ีปรับข้ัวการเมือง “สุวินัย” เช่ือเป็นประกาศิต “คุณหญิงอ้อ” ถอนฟืนออกจากไฟ 

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(26 ก.ย.63) กระแสใหญ่ คือ ข่าวการลาออกจาก ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยของ 
“คุณหญิงหน่อย” สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ตามด้วยแกนนำพรรคหลายคนต่างทยอย “ลาออก” เช่นกัน คำถามคือเกิด
อะไรข้ึน เพราะเป็นการลาออกอย่างปัจจุบันทันด่วนน่ันเอง 

เรื่องนี้ เฟซบุ๊ก วัน อยู่บำรุง ของ นายวัน อยู่บำรุง ส.ส. พรรคเพื่อไทย โพสต์ทันควันว่า “เพื่อไทยเตรียมผ่าตัดใหญ่!!!!” 
แต่ไม่ได้บอกอะไรมากกว่าน้ี 

ขณะเดียวกัน นายไพศาล พืชมงคล อดีตที่ปรึกษาพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ “ฝนตกบ้านน้อง ฟ้า
ไปร้องถึงบ้านพี่!!!” 

โดยระบุว่า การลาออกจากตำแหน่งสำคัญในพรรคเพื่อไทย ของแกนนำหลายคน บ่งบอกสัญญาณ การปรับข้ัวการเมือง
ครั้งสำคัญ 

งบประมาณผ่านแล้ว 

ฟันธง! เป็นสัญญาณปรับใหญ่ 

พวกโกงได้โกงเอา พวกขี้เท่อ หน้าด้านเส็งเคร็ง คงหนาว!!! 

ทวงกระทรวงสำคัญดีนัก ต้องสั่งสอนเสียให้เข็ด ให้รู้เสียมั่งว่า ไผเป็นไผ!!! 

ลุงสนธิรัตน์ของผมจะคัมแบ็คไหมเนี่ย?” 
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ที่น่าสนใจ ไม่แพ้กัน เฟซบุ๊ก Suvinai Pornavalai ของ ดร.สุวินัย ภรณวลัย ประธานยุทธศาสตร์วิชาการ สถาบันทิศทาง
ไทย อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์หัวข้อ “หมากประกาศิตของคุณหญิง
พจมาน” 

เนื้อหารระบุว่า “การเมืองไทยแต่เดิมก็เป็นการเมืองเชิงสัญลักษณ์อยู่แล้ว 

อาการแพแตกของพรรคเพื่อไทยในคืนน้ี น่าจะเพราะได้รับสัญญาณบางอย่างจากเจ้าของพรรคตัวจริงนั่นเอง 

ถ้าอาการแพแตกของพรรคเพื่อไทยในคืนน้ี ทำให้ถอนฟืนออกจากกองเพลิงได้ 

เราคงต้องขอบคุณคุณหญิงพจมาน ชินวัตรที่ขยับหมาก "ประกาศิต" นี้เพื่อบ้านเมืองอย่างแท้จริง 

#คุณหญิงพจมานฉลาดและล้ำลึกจริงๆ 

ถ้าคนอ่านเกมขาด หมากนี้ของคุณหญิงพจมาน บอกได้คำเดียวว่า 

"มันจบแล้วท่าน" 

หลังจากนี้พวกเสื้อแดงคงต้องตัวใครตัวมันแล้วละ 

ส่วนม็อบวันที่ 14 ตุลา เดือนหน้าคงเกิดยากแล้ว” 

ทั้งนี้ ภายหลังประกาศลาออกจากประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ล่าสุด “คุณหญิงหน่อย” ได้เปลี่ยน
รูปภาพปกหลังเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นรูปภาพขณะลงพื้นที่พบปะประชาชน พร้อมข้อความระบุว่า "ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด 
หัวใจของดิฉันอยู่กับประชาชน" 

ส่วนความเคลื่อนไหวจากพรรคเพื่อไทย ภายหลังคุณสุดารัตน์ ลาออก ก็ได้มีแกนนำคนสำคัญหลายคนลาออกตาม เช่น 
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา นายโภคิน พลกุล ลาออกจากกรรมการยุทธศาสตร์พร รค 
รวมทั้ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค ก็มีข่าวเตรียมลาออกจากหัวหน้าพรรค ซึ่งก็จะส่งผลให้หลุดจากการเป็น
ผู้นำฝ่ายค้านด้วย และล่าสุดก็ได้ย่ืนจดหมายลาออกแล้ว 

นอกจากนี้ ยังมีรายงานข่าวด้วยว่า น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค ซึ่งถือเป็นสายตรงคุณหญิงสุดารัตน์ จะมี
การเปลี่ยนแปลงด้วย โดยเลขาธิการพรรคคนใหม่ จะเป็นส.ส.ที่เป็นสายตรงของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ซึ่ง
ตอนนี้กำลังพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสม 

ที่สำคัญ มีการวิเคราะห์กันว่า การลาออกของคุณหญิงสุดารัตน์ กรรมการยุทธศาสตร์ และกรรมการบริหาร ก็เพื่อให้มี
การปรับโครงสร้างพรรค จากนั้น ก็จะมีการเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ในการประชุมพรรคที่คาดว่าจะมีข้ึนใน
วันที่ 28 ก.ย.นี ้
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ยิ่งกว่าน้ัน มีรายงานว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ จะแถลงท่าทีสนับสนุนรัฐบาล “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในวันที่ 30 ก.ย.นี้เพื่อลดความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ อีกทั้งลดกระแสการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมประชาชนปลดแอก ที่ชุมนุมขับไล่รัฐบาลอย่างรุนแรงอีกด้วย 

นอกจากนี้ รายงานข่าวเปิดเผยถึงสาเหตุความขัดแย้งภายในพรรคเพื่อไทย จนนำมาซึ่งการตัดสินใจลาออกของคุณหญิง
สดุารัตน์ และแกนนำหลักๆอีกหลายคน ว่าส.ส.บางส่วนไม่พอใจนายสมพงษ์ ที่ตัดสินใจผิดพลาด ไปลงช่ือในแถลงการณ์
พรรคร่วมฝ่ายค้าน สนับสนุนการชุมนุมของม็อบนักศึกษา ที่ประกาศนัดชุมนุมเมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา 

จากนั้นได้มีคำสั่งจาก "บิ๊กเนม" ตัวจริงของพรรค ให้ส.ส.พรรคเพื่อไทยระดมมวลชนคนเสื้อแดงจากต่างจังหวัดเพื่อร่วม
ชุมนุมกับม็อบเยาวชนที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 24 ก.ย.เพื่อติดตาม และกดดัน ส.ว. และฝ่ายรัฐบาลให้รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนญู 
ทั้ง 6 ฉบับ แต่ปรากฏว่า เมื่อแกนนำหลักๆของพรรคระดมคนเสื้อแดงมาได้ กลับไม่มีการดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย จาก        
"บิ๊กเนม" ขณะที่ส.ส.และแกนนำของพรรค ต่างไม่มีใครรับผิดชอบ ทำให้คนเสื้อแดงพากันเดินทางกลับ... 

อีกด้าน ที่เป็นความเคลื่อนไหว ก็คือ ในกลุ่มไลน์ทางการส.ส.เพื่อไทย มีการแสดงความเห็นอย่างหลากหลาย โดยหนึ่งใน
ส.ส.อีสาน ได้เสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมจะเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไป โดยระบุว่า เมื่อเหตุการณ์และสถานการณ์
ของพรรคเราเป็นเช่นน้ี ณ วันน้ีทุกตำแหน่งของฝ่ายบริหารต้องแสดงสปิริตลาออก เพื่อปรับกระบวนการของพรรคใหม่ 
พรรคพวกที่เป็นส.ส.ก็ไม่ต้องตกใจ เพราะเราทำเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อพร้อมในการต่อสู้อนาคต
อันใกล้นี้ 

ในความคิดเห็นส่วนตัว ถึงเวลาแล้วที่เราจะขอคนอีสานเป็นคนนำ แต่การทำงานในบริบทความเป็นพรรคการเมือง 
ต้องการการมีส่วนร่วม คนทำงานที่มีความสามารถ เช่ือเถอะครับว่า คนอีสานมีความพร้อมและพร้อมจับมือไปข้างหน้า
ให้มีเกียรติศักดิ์ศรี 

มีรายงานอีกว่า สำหรับบุุคคลที่ส.ส.อีสานเหน็ว่ามีความเหมาะสมจะดันชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค คือ นายสุทิน คลังแสง 
ประธานวิปฝ่ายค้านและส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์การเมือง ทันเกมในสภาฯ       
มีบุคลิกประนีประนอมประสานงานได้ทุกฝ่าย และได้รับการยอมรับจากคนอีสานและส.ส.อีสาน 

แต่ขณะเดียวกัน กลุ่มทางภาคเหนือ โดยเฉพาะ นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาวนายทักษิณ มองว่า ในสถานการณ์เวลา
นี้ ยังไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนหัวหน้า รวมทั้งที่ผ่านมา นายสมพงษ์ ยังทำหน้าที่ได้ดี ควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค
และผู้นำฝ่ายค้านต่อไป 

พูดถึง นายทักษิณ เพิ่งมีความเคลื่อนไหว เมื่อไม่นานมานี้ ในวันครบรอบ 14 ปีรัฐประหาร 19 ก.ย. 49 โดยโพสต์
ข้อความระบุว่า 

“ผมขอฝากคำถามเดียวครับว่า 14 ปีมานี้ ชีวิตคนไทยโดยรวมๆ เป็นไงบ้าง ประเทศไทยในสายตาโลกเป็นไงบ้าง” 
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เด็กๆ ที่อายุระหว่าง 20 ถึง 30 ในปัจจุบัน 14 ปีที่แล้วเขาได้ยินได้เห็นพ่อแม่เขาคุยกันว่า เขากำลังมีงาน มีธุรกิจ มีรถ มี
บ้าน แต่วันน้ีเขาได้ยินว่า เขากำลังตกงาน ธุรกิจอยู่ไม่ได้ กำลังเสียรถ เสียบ้าน และตัวเขายังมองไม่เห็นอนาคตตัวเองถึง
จะมีการศึกษาที่ดี เพราะวิธีคิดของเรากำลังถูกเอาเปรียบโดยทุนนิยมโลกที่เรารู้ไม่เท่าทัน เราล้าสมัยในหลายด้าน 

ถึงเวลาหรือยัง ที่เราจะปรับวิธีคิดใหม่ ทั้งฝ่ายบริหารบ้านเมืองและการเมือง เพราะที่ผ่านมา 14 ปีแล้ว เราไมท่ันโลก
จริงๆ มีแต่ถูกเอาเปรียบ โลกไม่เหมือนเดิม คิดแบบเดิมไม่ได้ นโยบายที่เคยใช้ได้ในอดีต ปัจจุบันย่ิงใช้ยิ่งแย่ โดยเฉพาะ
โลกหลังโควิด จะเป็นโลกที่เห็นแก่ตัวมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อนที่แสนดีจะหายากข้ึน ผมหมายถึงการเมืองระหว่างประเทศ 

“ถึงแม้ผมไม่ได้ถือ passport ไทย แต่ผมตระหนักตลอดเวลาว่า ผมเป็นคนไทย รักคนไทย รักผืนแผ่นดินไทยไม่เคย
เปลี่ยนแปลง” 

คล้อยหลัง 1 ช่ัวโมง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี น้องสาวนายทักษิณ ซึ่งถูกทำรัฐประหารเช่นเดียวกนั
เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2557 ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กโดยอ้างอิงโพสต์ของพี่ชาย ระบุข้อความสั้นๆว่า “ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราจะ
เปลี่ยนวิธีคิด” 

แน่นอน, ประเด็นที่น่าสนใจ จากหลายความเห็น ดูเหมือนโน้มเอียงไปในทางที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้ง
ใหญ่ หลังพรรคเพื่อไทยจัดทัพเสร็จเรียบร้อย 

โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่หลายคนแอบลุ้นอยู่ก็ได้ ขอให้เกิดข้ึน แม้ว่า แท้จริงแล้วยังไม่อาจคาดเดาได้ก็ตาม นั่นคือ 
การหันมาสนับสนุนรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะปรับ ครม.ดึงพรรคเพื่อไทย เข้าร่วม เพราะถ้า
สนับสนุนโดยไม่มีการดึงเข้าร่วมรัฐบาล ก็ดูไม่เหมาะสมเท่าใดนัก หรือ อีกแนวทาง ก็อาจมี “รัฐบาลแห่งชาติ” เพื่อ
มุ่งเน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้กับประชาชน แต่ก็ยังเป็นคำถามว่า ยอมหรือไม่? 

ความจริงพรรคเพื่อไทย ยอมหรือไม่ อาจอยู่ที่ “เจ้าของพรรค” ตัวจริงเอาอย่างไร ก็พอแล้ว หรือว่านี่เอง จึงจำเป็น
จะต้องเอาคนที่ทำงานร่วมกับ รัฐบาลได้ มาเป็นผู้นำพรรค? 

แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ก็นับว่าน่าจับตามองการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของพรรคเพื่อไทย เพราะนอกจากการปรับข้ัวเพื่อรว่ม
รัฐบาลดังกล่าวแล้ว ก็ยังมองไม่เห็นเหตุผลอื่นว่าจะปรับเพื่ออะไร ยิ่งถ้าบอกว่า เพื่อร่วมหัวจมท้ายกับม็อบเยาวชนปลด
แอก หรือม็อบปฏิรูปสถาบันฯ ยิ่งไม่น่าเป็นไปได้ เพราะอย่าลืม สิ่งที่ “ทักษิณ” และครอบครัวชินวัตร คาดหวังสูงสุดใน
เวลาน้ีคือ อยากให้รู้ว่ามีความจงรักภักดีนั่นเอง 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000098678 

 

 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000098678


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

34 

 

 
27 ก.ย. 2563 05:08 น. 

เกาะสถานการณ์แก้รัฐธรรมนูญมวลชนตีคู่สภา : เชิงบริหาร ชะลอไฟม็อบ 

 
ฝนยังหนาเม็ด โดยเฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล ฝนราชการตกเช้า ตกเย็นแทบรายวัน แล้วก็ตามมาด้วยปรากฏการณ์
น้ำขังรอระบาย ล้นท่อท่วมถนน รถติดวินาศสันตะโร 

กระตุกต่อมโมโหคนกรุง พาลด่าผู้บริหารบ้านเมือง 

ตามท้องเรื่องที่ล้อไปกับกระแส#ถ้าการเมืองดี น้ำคงไม่ท่วม กทม. แชร์กันว่อนโลกทวิตเตอร์ 

โดยเงื่อนไขสถานการณ์พลอยฟ้า พลอยฝน อารมณ์คนเบื่อเซ็งรัฐบาล พาล “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ
และ รมว.กลาโหม หนีไม่พ้นก้อนอิฐ 

อะไรต่อมิอะไรก็ดูผิดหูผิดตาไปหมดในภาวะผู้นำ “ขาลง” 

ตรงกันข้ามกับแนวร่วมฝ่ายต่อต้านรัฐบาล “บิ๊กตู่” ที่กำลังอยู่ในจังหวะ “ขาข้ึน” ตามเงื่อนไขสถานการณ์ที่เอื้อต่อการ
ยกระดับความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวทั้งในและนอกสภา 

เติมพลังหนุนยุทธการไล่ล้มกระดานขุมอำนาจ 3 ป. 

ตามเหตุแห่งพฤติการณ์ “ตุกติก” ที่ส่อให้สังคมส่วนใหญ่เห็นคล้อยตามข้ึนทุกขณะ 

โดยเฉพาะปรากฏการณ์ล่าสุด โชว์เหลี่ยมเข้ียว “เบี้ยว” กันกลางสภา ด้วยอิทธิฤทธ์ิของรัฐบาลแท็กทีม 250 ส.ว. ลงมติ
โหวตตั้งคณะกรรมาธิการขึ ้นมาพิจารณาศึกษาก่อนที่จะมีการลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตาม
ข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาข้อ 121 วรรค 3 

ท่ามกลางอาการงงๆ ฝ่ายค้านตั้งหลักกันไม่ทัน 

ประชาชนทางบ้านที่รอลุ้นช็อตสำคัญประตูบานแรกไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเซ็งไปตามๆกัน 

แม้แต่ระดับปรมาจารย์ “ชวน หลีกภัย” ประธานรัฐสภา ยังยอมรับสารภาพตามตรงไม่มีสัญญาณมาก่อน ตนเองไม่
ทราบ เพราะที่ประชุมไม่เคยคุยกันเรื่องนี้ 

ส่วนตัวมีการซักซ้อมการลงมติ และคำนวณเวลาในการโหวตไว้แล้ว 
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แนวโน้มเบอร์หนึ่งฝ่ายนิติบัญญัติยังไม่ระแคะระคาย มันยิ่งชัดว่ารัฐบาลกับ ส.ว.พลิกเกมกันนาทีสุดท้าย ตามข่าววงใน
บรรยากาศพลิกเกมโหวตรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเคร่งเครียด 

นักเลือกตั้งอาชีพจมูกไว “ซีเรียส” กับสถานการณ์ที่จะตามมา 

ว่ากันว่า ในมุมของพรรคร่วมรัฐบาลยังวงแตกอาการ แบบพรรคประชาธิปัตย์ไม่สนโหวตสวนมุมเดียวกับพรรคร่วมฝ่าย
ค้าน หรือพวกมารยาททางการเมืองดีอย่างพรรคชาติไทยพัฒนาก็ยังต้องงดออกเสียง 

มีแค่ภูมิใจไทยที่กอดคอลุยไฟ ทุ่มทุนซื้อใจทีมอำนาจ 3 ป. 

นักการเมืองอาชีพเจอกับเกมบีบ ตัดสินใจยาก ท้าทายจุดยืนในทางยาวๆ 

ตามท้องเรื่อง สะท้อนระดับความจริงใจในการแก้ไข รัฐธรรมนูญ ไม่เป็นไปตามที่ผู้นำอย่าง พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศ
จุดยืนชัดถ้อยชัดคำในการสนับสนุนให้แก้ไขกติกาฉบับ “ซือแป๋มีชัย” 

มันก็แค่เหลี่ยมเบี่ยงกระแสม็อบนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

ถึงเวลาก็ออกลีลา ลากเกม ดึงเช็ง ไม่คายอำนาจและ “ตัวช่วย” จากอำนาจ คสช. 

ในสภาอึดอัดบี้กันหน้าดำหน้าเขียว อารมณ์ของพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลที่ชูธงหนุนการตั้ง ส.ส.ร.มาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
แทบหาที่ยืนบนฟากประชาธิปไตยไม่ได้ 

แต่น่ันไม่อันตรายเท่ากับสาดน้ำมัน เร่งไฟม็อบนอกสภา 

ตามรูปเกมที่นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล รีบแฉประจานกลางวงมวลชน ดักทางเลยว่า การตั้ง
คณะกรรมาธิการศึกษาใช้เวลา 1 เดือน แล้วไปลงมติกันในเดือนพฤศจิกายน หากถูกคว่ำตอนน้ันอีกก็จะไม่สามารถยื่น
กฎหมายที่มีลักษณะเดียวกันได้ในสมัยประชุมหน้า 

กว่าจะยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อีกครั้งก็ปลายเดือนพฤษภาคม 2564 

นั่นจึงเป็นสิ่งที่แนวร่วมมวลชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา กังวลว่าจะเป็นการต่ออายุการสืบทอดอำนาจ ตรงกันข้ามกับข้อ
เรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ยุบสภา 

พรรคก้าวไกลแพ้เกมในสภา หันมาแห่เกมม็อบนอกสภา 

อารมณ์เดียวกับ “ตัวกลั่น” ระดับนายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตแกนนำพรรคเพื่อไทย ก็ฟันธง การตั้งคณะกรรมาธิการ
พิจารณาก่อนรับหลักการก็คือเตะถ่วง ยื้อให้ยาวออกไป ยังไม่ทันลงมติก็เห็นฤทธ์ิ ส.ว.กันแล้ว ส.ว.เหล่าน้ีมาจากอำนาจ
เผด็จการเพื่อประโยชน์ของการสืบทอดอำนาจ จึงไม่ยอมแม้แต่จะลดอำนาจตัวเอง 

ทั้งหมดนี้ต้องโทษ พล.อ.ประยุทธ์คนเดียว อย่าไปหลงโทษใคร 

ถ้า พล.อ.ประยุทธ์เห็นแก่บ้านเมืองบ้าง ทำไมสภาจะรับหลักการไม่ได้ ในเหลี่ยมของพรรคเพื่อไทยรีบช้ีเป้าไปที่ “บิ๊กตู่” 
คือผู้รับเหมา “โหลดน้ำหนัก” จากเกมปาหี่ ลากเกมโหวตแก้รัฐธรรมนูญ 
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“สับขาหลอก” ในเกมเดิมพันประเทศไทย 

ยั่วกระแส เร้าไฟม็อบ “ประชาชนปลดแอก” ที่บุกล้อมอาคารรัฐสภา 

ตามฉากสถานการณ์วุ่นๆที่สภาต้องเตรียมลานจอด ฮ.เผื่อพาสมาชิกหนี ส.ส.และ ส.ว.ต้องพรางตัวหลบ ออกจากสภา 
บางส่วนต้องลงเรือหนีทางแม่น้ำเจ้าพระยา เพราะทางบกโดนม็อบดักปิดถนน 

การเมืองวนกลับมา ณ จุดเดิม สมาชิกรัฐสภาหนีม็อบล้อมกรอบ 

วิกฤติความขัดแย้งรอบใหม่ปะทุโชนเต็มดีกรีเพิ่มเติมคืออารมณ์มวลชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เด็กรุ่นใหม่ เจน Z จะ
ไร้เหลี่ยมแฝงในเชิงต่อรองผลประโยชน์และเกมอำนาจทางการเมือง 

อุดมการณ์แกร่งกว่า ถ้าเทียบกับม็อบพันธมิตร แนวร่วมเสื้อแดง นปช.หรือมวลชน กปปส. 

เน้นแค่ธงเป้าหมาย ไม่มีเหลี่ยมกั๊กเกม 

เด็กมุ่งสู่โลกอนาคตในฝัน มันคือคำตอบว่า ยุทธการลากเกมโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไป ไม่มีทางเบรกเกมรุกของ
มวลชนได้ รังแต่จะยิ่งทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องเหนื่อยหนัก 

ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากยิ่งข้ึนไปอีก 

แน่นอนว่ากันตามผลตกกระทบ เกมนี้จึงไม่น่ามาจากผู้นำ เพราะทำให้ พล.อ.ประยุทธ์เสียรังวัดไปโดยไม่จำเป็น เทียบ
กับการปล่อยคิวรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไปตามฟอร์มก็ยังไม่ได้สิ้นสุด 

ยังมีเวลาไปยื้อยุดฉุดกระชากกันอีกรอบในการโหวตวาระ 3 

ตามท้องเรื่อง มันก็น่าเอะใจ ในทีมวิปรัฐบาลกับขุมข่าย “ส.ว.ลากต้ัง” ที่ล้วนแต่เป็นเครือข่ายสายตรงบ้านป่ารอยต่อคิด
อย่างไรกันแน่ ถึงเปิดเกมเสี่ยงท้ากระแสออกมา 

แฝงเหลี่ยมหวังดีประสงค์ร้ายหรือไม่ 

ที่แน่ๆโดยจังหวะยั่วแรงกระแทกที่จะพุ่งเข้าใส่ พล.อ.ประยุทธ์ มันก็ล้อกันพอดีกับดวงเมือง ตำราโหรทำนายทายทัก
เปลี่ยนแปลงใหญ่ภายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 

ดวงดาวล็อกวงโคจร ประกอบกับภาพในช่วงข่าวค่ำ 

กูรูการเมืองไทยอ่านสัญญาณ เกมอำนาจประเทศกำลังเปลี่ยน 

ตามเงื่อนไขสถานการณ์ที่เริ่มเห็นการฉีกตัวของพรรคเพื่อไทยออกจากพรรคก้าวไกล ล้อไปกับการจำกัดวงแนวร่วมเสื้อ
แดง กองเชียร์คนแดนไกล ที่แบ่งกันชัดกับกลุ่มนักศึกษาคนรุ่นใหม่ 

โดยยุทธศาสตร์ถ้าพรรคเพื่อไทย คนเสื้อแดง ถอยกลับมาอยู่ในจุดเหมาะควร 

ไม่ล้ำแดนอันตรายต่อสถาบัน 
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และถึงวันน้ีก็มีการลดปมขัดแย้งค้างเก่า คดีการเมืองตั้งแต่ปี 2549 ที่เข้าสู่กระบวนการศาลหมดแล้ว คนทำผิด ติดคุก 
รับโทษทัณฑ์ไปตามความผิด บางส่วนได้รับการพักโทษออกมา 

โดยเงื่อนไขสถานการณ์ประเทศไทยต้องเข้าโหมดของการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาบ้ านเมือง ร่วมมือกันกู้มหาวิกฤติ
เศรษฐกิจโควิดที่จ่อทำให้ประเทศไทยถดถอยทางเศรษฐกิจมากกว่าทุกครั้งในประวัติศาสตร์ 

อำนาจความมั่นคงต้องล้อไปกับมืออาชีพในเกมการบริหารราชการแผ่นดิน 

ตามโจทย์สถานการณ์ โอกาสสุดท้ายของ พล.อ.ประยุทธ์ เหลืออยู่แค่การโชว์เชิงบริหาร สร้างเนื้องาน ประคองปากท้อง
ชาวบ้าน ตัวเลขคนจ่อตกงานมหาศาล 

แต่ถึงตรงนี้ ยังหา “ขุนคลัง” มืออาชีพไม่ได้ ต้องรอข้าราชการเกษียณมาเติมในเดือนตุลาคม 

ครม.ทำได้แค่ปล่อยโปรโมชันหยุดยาวกระตุ้นท่องเที่ยว รัฐบาลช่วยจ่ายเงินช็อปปิ้ง ไม่รู้จะกระตุ้นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจได้แค่ไหน ในเมื่อความมั่นใจในทีมเศรษฐกิจแทบไม่เหลือ 

ลำพังแค่ผู้นำเชิญมือบริหารอาชีพด้านต่างๆมาประชุม ถ่ายรูปโชว์ที่ทำเนียบรัฐบาลก็มกุเกา่แล้ว เพราะนักลงทุนต้องการ
ความชัดเจน ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ทิศทางแผนการขับเคลื่อนที่ชัดเจนของรัฐบาล 

เลิกเคลิ้มไปกับไอโอสร้างภาพแบบทหาร. 

“ทีมการเมือง” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1938080 
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27 ก.ย. 2563 07:00 น. 

มรสุมเพื่อไทย อะไรทำ "เจ๊หน่อย" ถอดใจ ไม่ได้ตั๋วไปต่อ จ่อ ยุบ กก.ยุทธศาสตร์? 

 

วันศุกร์ที่ 25 ก.ย. คล้อยหลังม็อบ"ประชาชนปลดแอก" นัดชุมนุมกดดัน ส.ส.-ส.ว. ลงมติร่างแก้ รธน.จนสุดท้ายต้อง

ผิดหวัง เจอเกมรัฐบาลยื้อ ด้วยการเสนอให้ตั้ง กมธ.ศึกษาแก้ไข รธน. 31 คน ก่อนรับร่าง (ฝ่ายค้านบอยคอตไม่ร่วมนั่ง

เป็นกมธ.ฯ) ไปได้เพียงแค่วันเดียว  

ฟากพรรคเพื่อไทย พรรคที่มี ส.ส.มากที่สุดของประเทศ ก็เกิดปรากฏการณ์ สุดช็อก! ฟ้าผ่า เมื่อคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา

พันธ์ุ ประธานยุทธศาสตร์เพื่อไทย ประกาศ "ไขก๊อก" ออกจากตำแหน่ง และติดตามมาด้วย ส.ส. และสมาชิกพรรคอีก

หลายคนประกาศลาออกติดตามมา แน่นอน หลายคนต้ังคำถามว่า เกิดอะไรข้ึนในพรรค???   

แล้วเมื่อวาน (26ก.ย.) "จิ๊กซอว์" ก็ยิ่งชัด เมื่อนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ออกมายอมรับว่า ได้เซ็น

ใบลาออก จากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้ว มีผลตั้งแต่ 26 ก.ย.เวลา 16.00น. เป็นต้นไป พรรคเพื่อไทย เตรียมเข้าสู่โหมด"

ผ่าตัดใหญ่" เปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคแบบยกชุด และเตรียมนัดวันประชุมใหญ่วิสามัญ เลือกคณะกรรมการบริหาร

พรรคชุดใหม่ คาด เป็นช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม นี้  

"คุณหญิงอ้อ" นำทัพ ประสานผ่าตัดใหญ่พรรคเพ่ือไทย 

ที่ถือว่า "เซอร์ไพรส์" ยิ่งกว่า คือมีรายงานข่าว "คุณหญิงอ้อ" พจมาน ดามาพงศ์ อดีตภริยา นายทักษิณ ชินวัตร อดีต

นายกรัฐมนตรี ที่หนีไปอยู่ที่เมืองดูไบ จะเข้ามานำทัพ เป็น"ผู้ประสานสิบทิศ" ด้วยตัวเอง โดยจะไม่รับตำแหน่งทาง

การเมืองใดๆ และจะรวบรวมนักการเมืองที่แตกออกไปทั้งหมด ให้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง เพื่อให้การบริหารงานเป็น

เอกภาพ จึงต้องปรับเปลี่ยนจากโครงสรา้งเดิม ผู้ใหญ่ในพรรคซึ่งไม่ได้เป็น ส.ส. และได้บริหารพรรคอยู่ในคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์จึงต้องลาออก เพื่อจะยุบคณะกรรมการชุดนี้ ให้มาทำงานภายใต้"คุณหญิงอ้อ"โดยตรง (แต่ก็ยังไม่มีใคร

ออกมายืนยันว่าเป็นความจริง) 

เรื ่องจริงเป็นมาอย่างไร ไม่มีใครทราบ  ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ จึงได้โทรศัพท์ไปสอบถาม ส.ส.ในพรรคเพื ่อไทย 

โดยเฉพาะ ปมสงสัย ทำไม"คุณหญิงสุดารัตน์" ถึงต้องตัดสินใจ ลาออกจากประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ลองไปดู

กัน  
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"จิรายุ"ปูด เหตุ"คุณหญิงสุดารัตน์" ไขก๊อก เชื่อ สาเหตุมาจากความขัดแย้งในพรรค 

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย กล่าวกับไทยรัฐออนไลน์ ถึงกรณี คุณหญิงสุดารัตน์ ลาออกว่า ส่วนตัวยัง

ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณหญิงสุดารัตน์ ถึงสาเหตุที่ตัดสินใจ ที่แท้จริง แต่ยอมรับว่า ที่ผ่านมาในพรรคเพื่อไทยมีกลุ่ม

บุคคลที่ทำงานร่วมกันมาบางกลุ่ม ที่มักจะไปให้ข่าวด้านลบของคุณหญิงอยู่ตลอด เช่ือว่า นี่ก็น่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทำ

ให้คุณหญิงต้องตัดสินใจลาออก จากประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ผมก็เลย ตัดสินใจลาออกจาก

ตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยด้วย เหลือเป็น ส.ส.กทม.อย่างเดียว เช่ือว่า น่าจะทำงานสบายใจกว่า 

อาจถึงขั้นยุบ กก.ยุทธศาสตร์ของเพ่ือไทยท้ิง จริงหรือไม่? 

ส่วนกรณีที่มีข่าวลือ ว่า อาจถึงข้ันยุบคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยทิ้ง นายจิรายุ กล่าวว่า อันน้ี เช่ือว่าไม่น่า

แรงขนาดนั้น ก็คงมีการเปลี่ยนแปลงคณะทำงานยุทธศาสตร์มากกว่า เพราะคณะกรรมการชุดนี้ความจริงไม่มีผลอะไร

กับพรรค ไม่เหมือนกก.บริหารพรรค  

วงในเพ่ือไทย ชี้ สาเหตุ"สุดารัตน์" ไขก๊อก เพราะทำงานไม่เข้าเป้า  

ขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงในพรรคเพื่อไทย (ไม่ประสงค์ออกนาม) กล่าวกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ กรณีคุณหญิงสุดารัตน์ 

เกยุราพันธุ์ ตัดสินใจ ลาออก ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย และมี ส.ส.คนสนิท-สมาชิกพรรคสาย 

"เจ๊หน่อย" หลายคน ทยอย "ไขก๊อก" กันอย่างต่อเนื่อง ยืนยันสาเหตุหลัก น่าจะมาจากการที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์

พรรคเพื่อไทย ที่ผ่านมาทำงานไม่เข้าเป้า ทั้งนำพรรคพ่ายแพ้การเลือกตั้งซ่อม หลายครั้ง ทั้งที่  "ลำปาง-กำแพงเพชร 

สมุทรปราการ" 

ตอกย้ำ ขนาดรัฐบาลบิ๊กตู่เสียงตกต่ำ แต่ปชช.ก็ยังไม่เลือก "เพ่ือไทย" 

ที่สำคัญ ตอนนี้รัฐบาลนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คะแนนความนิยมตกต่ำหนัก แต่คุณหญิงสุดารัตน์ กลับไม่

สามารถนำพรรคเพื่อไทยไปเป็นทางเลือกใหม่ให้ประชาชนได้ รัฐบาลแม้เสียงตกแต่ก็ไม่ได้มีแรงเชียร์หรือสนับสนนุให้

พรรคกลับมาเป็นรัฐบาล ประกอบกับต้องยอมรับว่ามี ส.ส.ในพรรคหลายคน ไม่ชอบการทำงานของคุณหญิงสุดารตัน์ 

นั่งจึงนำมาซึ่งการตัดสินใจลาออกจากประธานกรรมการบริหารพรรค 

เป็นไปได้ พิจารณา ยุบ กก.ยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทยท้ิง! 

แหล่งข่าวระดับสูงในพรรคเพื่อไทย ยังกล่าวต่อว่า มาดูกันที่ชอตต่อไป ฟันธงพรรคเพื่อไทย ต้องมีการผ่าตัดใหญ่ใน

พรรคแน่ ถึงขนาดอาจมีการยุบทิ้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เพราะทำงานไม่เข้าเป้าหมาย และจะมีการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอย่างแน่นอน เนื่องจาก นอ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ต้อง

ยอมรับว่าสนิทกับคุณหญิงสุดารัตน์มาก เป็นไปได้สูงว่าจะต้องตัดสินใจไขก๊อกตาม นั ่น ก็ทำให้ต้องมีการเปลี่ยน

กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยแน่ เพียงแต่จะเป็นแบบ บางส่วน หรือเปลี่ยนยกชุดเท่านั้น  
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ต้องโล๊ะกรรมการบริหารพรรคยกชุดแล้วหัวหน้าพรรคละ? 

ถามว่าแล้วใครล่ะที่เหมาะสม เป็นหัวหน้าพรรคแทน นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์  แหล่งข่าว กล่าวว่า เชื่อว่า อาจหายาก

หน่อย เพราะอย่าลืมว่า คนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ ต้องมีคุณสมบัติเป็น ส.ส.และยังมีตำแหน่งเป็นผู้นำฝ่าย

ค้าน ด้วย หากคิดเปลี่ยนตัวจริงอาจต้องเจอยุ่งยาก ดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะให้ "นายสมพงษ์" อยู่ต่อ 

จับตา "อนุดิษฐ์" หากไขก๊อก จากเลขาธิการพรรคเพ่ือไทยจริง ใครจะมาแทนได้  

ไฮไลต์จริงๆ! อยู่ที่ตำแหน่งเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ที่นายอนุดิษฐ์ นาครทรรพ อาจตัดสินใจลาออกตามคุณหญิงสุดา

รัตน์ คำถามคือ ถ้าเกิดข้ึนจริงแล้วใครจะมาเป็นแทน มีการแพลมช่ือว่าเป็น นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล ต่อมา ก็เริ่มมี

ช่ือคนอื่นแทรกเข้ามาบ้าง  

ทั้งหมด คงต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของพรรคใหญ่แกนนำพรรคฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทย พรรคที่มีจำนวน ส.ส.เป็น

อันดับ 1 ของประเทศ ว่าจะจบลงอย่างไร ห้ามกะพริบตา!! 

ผู้เขียน :เดชจิวยี่ 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1937995 
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วันที่ 27 กันยายน 2563 - 08:00 น. 

อย่างนี้ต้องแชร์ ‘ลุงป้อม’ ช่วยชาวบ้าน ‘บิ๊กตู่’ รู้ช่ือ คนเดียว 
 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2367725 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2367725
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/page-55.jpg
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อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 09.36 น. 

เกมลุยไฟยื้อแก้รัฐธรรมนูญ ม็อบรุมการเมืองเร้าเขย่าบัลลังก์ 
 

 
ท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลที่เกิดข้ึน ก็เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าเมื่อไหร่ที่มีการแก้รัฐธรรมนูญ เมื่อนั้นเสถียรภาพของ
รัฐบาลก็จะเริ่มง่อนแง่นเข้าไปทุกขณะ 
“การปฏิบัติการพูดจาถ้าสื่อและคนไทยรับได้ ผมก็รับได้ แต่วันน้ีผมรับไม่ได้”   

“ที่ผ่านมารัฐทำงานหนัก และพยายามประคองสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบมากที่สุด แต่เราก็ไม่นิ่งนอนใจ 
ในการดำเนินการทางกฎหมายที่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐาน และวัตถุพยานต่างๆให้พร้อม ทุกคน
ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย” 

คำพูดของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม  ที่ออกมาแสดงท่าทีหลังการ
ชุมนุมของคณะประชาชนปลดแอก และกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย จัดกิจกรรมชุมนุมที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาย่าน
เกียกกายเพื่อกดดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา ดังนั้นหลังจากนี้ก็คงจะได้เห็นเกมร้อนที่รัฐบาล
จะต้องตามไล่บี้กลุ่มม็อบปลดแอกกันอีกยก! 

ขณะที่ “เกมแก้รัฐธรรมนูญ” ในรัฐสภาฯที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการชุมนุมดังกล่าว ก็ถูกเตะถ่วงออกไปอีก 
1 เดือน จากการเล่น “เกมยื้อ” ของวิปรัฐบาลและส.ว.กลุ่มหนึ่ง ที่เสนอให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาตั้ง คณะกรรมาธิการ 
(กมธ.)พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... ก่อนรับหลักการ จำนวน 6 ฉบับ 
โดยให้เหตุผลว่ามีโอกาสสูงที่จะถูกคว่ำทั้ง 6 ญัตติ เนื่องจากส.ว.ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการทำประชามติก่อนแล้วค่อย
นำเข้ามาพิจารณาอีกครั้ง เพราะกลัวว่าในอนาคตศาลรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัยว่าการลงมติดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญ และ
ยังมีญัตติที่มีปัญหาในเรื่องลายเซ็นต์ 

จึงต้องตั้งกรรมาธิการข้ึนมาพิจารณาศึกษาก่อนที่จะมีการลงมติรับหลักการได้ ซึ่งจะมีระยะเวลาศึกษา 45 วัน 
ในช่วงปิดสมัยประชุมไปพิจารณาได้ จากนั้นจะนำกลับมาพิจารณาอีกครั้งในช่วงเปิดสมัยประชุมในวันที่ 1 พ.ย.แทน 
ภายใต้นิยาม “ช้าดีกว่าคว่ำ” ของ วิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล 

ซึ่งถือเป็นการ “พลิกเกม” กันแบบคาดไม่ถึง เพราะมีการอภิปรายหน้าดำคร่ำเครียด “เล่นสงครามน้ำลาย” 
กันมาตลอด 2 วัน พอถึงเวลาจะลงมติโหวตรับไม่รับญัตติแก้รัฐธรรมนูญทั้ง 6 ญัตติ กลับมีการเสนอญัตติด่วนเพื่อเลื่อน
การลงมติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง 6 ฉบับออกไปอีก 1 เดือน และให้ย้อนข้ันตอนกลับไปตั้งกรรมาธิการฯอีกรอบ 
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งานนี้ก็ถึงขั้นที่ “ประธานชวน” ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาเองก็ยังต้องออกปากว่าไม่ทราบมาก่อน เ พราะวันที่
ประชุมร่วมวิป 3 ฝ่ายก็ไม่เคยคุยเรื่องนี้กันมาก่อน ซึ่ง พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาเองก็ยืนยันว่าวิป 3 ฝ่ายไม่ได้
พูดคุยกันเรื่องดังกล่าว 

จนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขรมว่า การ “พลิกเกม” ในครั้งนี้ มีใบสั่งจากบิ๊กในพรรคพลังประชารัฐ ผ่าน 
วิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล และนายพล ส.ว. สายทหารกลุ่มหนึ่ง เพื่อเดินเกมตามแนวทางนี้ จนท้ายที่สุด ส.ส.
พรรคร่วมรัฐบาล และ ส.ว. ก็พร้อมอกพร้อมใจกันลงมติ432 เสียง เห็นชอบญัตติด่วนต้ังคณะกรรมาธิการฯ 

แต่ที่น่าสนใจคือท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาล ไล่ตั้งแต่ พรรคประชาธิปัตย์ ที่นำโดย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง
นายกฯ และรมว.พาณิชย์ ก็ยังทำตัวเป็น “หอกข้างแคร่ประจำรัฐบาล” ด้วยการโหวตสวนมติพรรคร่วมรัฐบาล ไม่
เห็นชอบกับการตั้งกรรมาธิการฯ ขณะที่ พรรคภูมิใจไทย ภายใต้การกุมบังเหียนของ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ
รมว.สาธารณสุข ก็ออกมาประกาศกร้าวว่าไม่ว่าผลการศึกษาของ กรรมาธิการฯ จะออกมาอย่างไร เมื่อร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญกลับเข้ามาสู่การประชุมร่วมรัฐสภาในสมัยประชุมหน้า ส.ส.พรรคภูมิใจไทยทุกคนจะลงมติรับหลักการร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อให้มีการตั้ง ส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ไม่แก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 

ขณะที่บรรดาพรรคเล็กอื่นๆ ก็มีการ “แตกแถว” อย่างเห็นได้ชัด โดยการลงคะแนนงดออกเสียง ได้แก่ พรรค
พลังท้องถิ่นไท 5 เสียง , พรรคชาติพัฒนา 4 เสียง , พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 1 เสียง , พรรคชาติไทยพัฒนา 10 
เสียง 

ดังนั้นท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลที่เกิดข้ึน ก็เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าเมื่อไหร่ที่มีการแก้รัฐธรรมนูญ เมื่อนั้น
เสถียรภาพของรัฐบาลก็จะเริ่มง่อนแง่นเข้าไปทุกขณะ 
ขณะความเคลื่อนไหวพรรคฝ่ายค้านหลังการประชุมรัฐสภา ก็หนีไม่พ้นปรากฎการณ์ความเปลี่ยนแปลงในพรรคเพื่อไทย 
จากการลาออกของแกนนำพรรค ที่เปิดทางไปสู่การตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งงานนี้มีการมองกันว่า “หญิง
อ้อ”คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร ที ่กุมบังเหียนพรรคเพื ่อไทยอยู ่ข้างหลัง จะมีการส่งตัวแทนเข้ามานั ่งเป็น
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เพื่อปรับทัพฝ่ายค้านใหม่ 

จนถูกจับตาว่าการรีโนเวทกรรมการบริหารใหม่ครั้งนี้ จะทำให้รัฐบาลทำงานง่ายขึ้นหรือไม่ เพราะถือเป็นอีก
หนึ่งคอนเนคช่ันที่สำคัญระหว่าง “หญิงอ้อ” ที่มีความสนิทสนมกับ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มาก่อน 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/797794 
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27 กันยายน 2563 

'นายหญิง' รีแบรนด์เพื่อไทย ถอยฉาก 'ม็อบ 3 นิ้ว' 

 

 
 

การเปลี่ยนแปลงในพรรคเพ่ือไทย ล้วนมีเหตุและปัจจัยท้ังสิ้น แน่นอนว่าการชุมนุมเคลื่อนไหวนอกสภาอันร้อนแรง 
เป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นแบบฉับพลัน 

ถึงคราวที่ "พรรคเพื่อไทย" ต้องระส่ำกันอีกหน อันเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง การเคลื่อนไหวของ
มวลชนบนท้องถนน เป็นจังหวะเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของพรรคเกิดข้ึน 

สัญญาณที่ชัดเจนคือการปรากฎตัวของ "นายหญิง" ซึ่งเป็นหลังบ้าน "นายใหญ่" จนคอการเมืองต่างจับจ้องว่าต้องการสง่
สัญญาณบางอย่าง โดยเฉพาะประเด็นการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมที่หมิ่นเหม่ ทำให้ "นายหญิง" ต้องออกตัว เพื่อไม่ให้ 
"เพื่อไทย" ถูกโยงว่า คอยเป็นพี่เลี้ยง ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับม็อบที่ชุมนุมขับไล่รัฐบาล ซึ่งมาพร้อมข้อเรียกร้องในการ
ปฏิรูปสถาบันอย่างเข้มข้น 

แม้จะมีบางส่วนในพรรคแอบเอาใจช่วยอยู่ห่างๆ แต่จำนวนไม่น้อย ก็ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการเคลื่อนไหว
ดังกล่าว การปราศรัยของแกนนำผู้ชุมนุมในหลายโอกาส ก็ทะลุเพดานไปมากจนหลายฝ่ายเสียวสันหลัง งานนี้ "นาย
หญิง" จึงต้องแอ็คช่ัน เพราะมองว่าถ้าปล่อยให้เปน็แบบนี้ ไม่เป็นผลดีกับพรรค เลยเหมือนไฟต์บังคับให้ต้องพลิกเกมเซต็
ทุกอย่างใหม่หมด และต้องฉีกตัวให้ออกห่างจากม็อบดังกล่าว และประเด็นล่อแหลมทั้งปวงโดยเร็วที่สุด 

จำกันได้ การชุมนุม 19-20 ก.ย.2563 ที่ผ่านมา มีกระแสข่าวหนาหูว่า "เจ๊เท" ไม่ขนมวลชนมาเติมม็อบ จึงอาจ
ได้รับสัญญาณบางอย่าง จนแตะเบรกดังเอี๊ยดนาทีสุดท้าย จนได้เห็นการถอยทัพของ "หญิงหน่อย" และ "สมพงษ์ อมร
วิวัฒน์" ที่ลาออกจากหัวหน้าพรรค แบบรวดเร็วปานสายฟ้าแล่บ 

ว่ากันว่า มีใบสั่งจากเจ้าของพรรคตัวจริง ถึงไม่มีใครกล้าออกมาหืออือ นั่นก็เพื่อ จะเริ่มนับหนึ่งรีแบรนด์พรรคเพื่อไทย 
ตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ข้ึนมาสลัดภาพ และข้อครหา หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเบื้องสูงทั้งปวง 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

45 

 

พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงในพรรคเพื่อไทยเวลาน้ี ล้วนมีเหตุผลอื่นสนับสนุนอีกพอสมควรตั้งแต่บทบาทการเป็นแถว
สองของฝ่ายค้าน ทั้งในและนอกสภาของเพื่อไทย การเลือกตั้งซ่อมหลายสนามที่แพ้ติดต่อกัน บางสนามก็ถอนตัว 
หรือไม่ส่งผู้สมัครเสียอย่างนั้น 

รวมถึงการเตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเฉพาะ "สนาม อบจ." และ "ผู้ว่าฯ กทม." ที่ดูเหมือนยังไมม่ี
ความพร้อมเท่าที่ควร ภายใต้การนำของ "ทีมยุทธศาสตร์" ชุดที่เพิ่งลาออกไปต่างจาก "พรรคก้าวไกล" และ "คณะ
ก้าวหน้า" คู่แข่ง ที่เป็นฝ่ายค้านด้วยกัน 

เมื่อหลายปัจจัยบวกรวมกัน จึงเป็นจังหวะที่ "นายหญิง" ต้องตัดสินใจ ก่อนที่อะไรๆ จะสายเกินไป จนกลับตัวไม่ทัน 

นอกจากนั้น ทิศทางหลังจากนี้ ภายใต้การคุมบังเหียนของเจ้าของพรรคตัวจริง จะพาพรรคขับเคลื่อนต่อไป
อย่างไร เพราะก่อนหน้านี้เคยมีกระแสข่าวการจับขั้วตั้งรัฐบาลกับ "พรรคแกนนำรัฐบาล" พรรคหนึ่งมาแล้ว ว่ากันว่า 
เงื่อนไขก็คือลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ "นายใหญ่" พ้นบ่วงคดีน่ันเอง แล้ว "ดีล" ดังกล่าวจะเป็นอย่างไร 
ต่อไป มีแต่ "นายหญิง" เท่านั้นที่ให้คำตอบได้ดีที่สุด 
 
อ้างอิง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899723?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
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